




توبن

: هدنسیون

ییوکسا ینابایب  دمحم 

: یپاچ رشان 

ابن یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

12توبن

باتک 12تاصخشم 

13هراشا

بلاطم 15تسرهف 

رشان 28همّدقم 

هماع توبن  لّوا : 30لصف 

30هراشا

تلاسر تّوبن و  يانعم  لوا : 32سرد 

32هراشا

لوسر یبن و  فیرعت  . 134

یبن لوسر و  قرف  . 236

تّوبن يریذپ  هیزجت  . 340

لّوا سرد  41هدیکچ 

42تالاؤس

وا هب  نامیا  یبن و  تفرعم  مود : 44سرد 

44هراشا

لسر ایبنا و  هب  رارقا  نامیا و  . 146

یبلق رارقا  نودب  ینابز  رارقا  ای  قافن  . 251

لوسر یبن و  تخانش  زا  دارم  . 352

مود سرد  53هدیکچ 

53تالاؤس

لوسر ّیبن و  دوجو  ترورض  موس : 54سرد 

54هراشا

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


لوسر ای  یبن  دوجو  ترورض  زا  دارم  . 156

هفسالف رظن  زا  لسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 257

نامّلکتم رظن  زا  لوسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 358

58هراشا

یلقع حبق  نسح و  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  . 1_359

دیفم خیش  مالک  رد  فطل  بوجو  حیحص  يانعم  . 2_363

موس سرد  67هدیکچ 

67تالاؤس

نآ تالاکشا  یلاعت و  يادخ  رب  فطل  بوجو  مراهچ : 68سرد 

68هراشا

فطل یفسلف  بوجو  لاکشا  . 170

ناملکتم رظن  لاکشا  . 271

یهلا تمکح  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 1_271

یهلا لدع  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 2_274

فطل بوجو  مدع  رد  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  رظن  . 376

مراهچ سرد  77هدیکچ 

78تالاؤس

(1  ) تثعب تمکح  مجنپ : 80سرد 

80هراشا

تثعب تمکح  اب  نآ  هطبار  ناربمایپ و  تاجرد  فالتخا  . 182

تثعب تمکح  . 287

يرطف نامیپ  تساوخزاب  يرگرادیب و  . 1_287

یگدنب تدابع و  قیرط  ندناسانش  . 2_289

مجنپ سرد  95هدیکچ 

96تالاؤس

(2  ) تثعب تمکح  مشش : 97سرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


97هراشا

لوقع ياه  جنگ  هراثا  . 3_299

لطاب زا  قح  نایب  . 4_2102

مشش سرد  107هدیکچ 

107تالاؤس

(3  ) تثعب تمکح  متفه : 109سرد 

109هراشا

دسافم حلاصم و  نایب  . 5_2111

تّجح مامتا  . 6_2113

راذنا تراشب و  . 7_2116

داد لدع و  يرارق  رب  . 8_2117

متفه سرد  120هدیکچ 

121تالاؤس

(4  ) تثعب تمکح  متشه : 123سرد 

123هراشا

تیبرت میلعت و  . 9_2125

125هراشا

اه ناسنا  تیبرت  میلعت و  رد  ناربمایپ  يّدج  128شالت 

ملاع ياقب  یهلا و  ياهتمعن  تایآ و  يروآ  دای  . 10_2131

متشه سرد  133هدیکچ 

134تالاؤس

( تمصع  ) ناربمایپ ياهیگژیو  مهن : 135سرد 

135هراشا

تمصع يوغل  يانعم  . 1137

تمصع یحالطصا  يانعم  . 2138

رایتخا تمصع و  . 3138

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


تمصع تامّدقم  . 4139

تفرعم . 1_4139

ییاسراپ اوقت و  . 2_4140

ناطیش زا  يرود  . 3_4141

بسانم هیذغت  هزیکاپ و  ماحرا  بالصا و  كاپ و  تنیط  . 4_4141

تمصع عاونا  . 5144

ناربمایپ تمصع  موزل  . 6144

مهن سرد  146هدیکچ 

147تالاؤس

( ملع  ) ناربمایپ ياه  یگژیو  مهد : 149سرد 

149هراشا

ناربمایپ ندش  ملاع  هار  . 1152

ناربمایپ ملع  دودح  . 2155

مهد سرد  159هدیکچ 

159تالاؤس

اهیگژیو ریاس  مهدزای : 161سرد 

161هراشا

ناربمایپ تعاط  بوجو  تماما و  . 1163

اهتّما ناهاوگ  ناربمایپ  . 2165

رشب سنج  زا  ینادرم  . 3167

ناربمایپ يالتبا  . 4169

ایؤر قدص  . 5170

بوخ قالخا  . 6171

مهدزای سرد  174هدیکچ 

174تالاؤس

ناربمایپ تخانش  ياههار  مهدزاود : 177سرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


177هراشا

درخ لقع و  . 1179

قباس ناربمایپ  یفّرعم  صیصنت و  . 2182

( هزجعم  ) هنّیب هیآ  . 3183

ملع ناربمایپ و  تازجعم  . 4189

مهدزاود سرد  192هدیکچ 

193تالاؤس

هصاخ توبن  مود : 195لصف 

195هراشا

نیشیپ ناربمایپ  مهدزیس : 197سرد 

197هراشا

نیشیپ ناربمایپ  تخانش  حیحص  عبنم  . 1199

ناربمایپ دادعت  . 2200

مزعلاولوا ناربمایپ  . 3201

ناربمایپ نابز  نخس و  . 4202

ناربمایپ ياهباتک  . 5204

مهدزیس سرد  205هدیکچ 

206تالاؤس

مالسا ربمایپ  مهدراهچ : 208سرد 

208هراشا

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  نامز  . 1210

ربمایپ تثعب  ندوب  یناهج  . 2211

رگید ناربمایپ  رب  مالسا  ربمایپ  تّیلضفا  . 3212

ربمایپ ندوب  یّما  . 4214

مالسا ربمایپ  تخانش  ياههار  . 5216

تعیرش یگنادواج  تّوبن و  متخ  . 6220

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدراهچ سرد  223هدیکچ 

224تالاؤس

(1  ) ي __ حو مهدزناپ : 226سرد 

226هراشا

یحو تقیقح  . 1228

یحو ماسقا  . 2233

سدقلا حور  نیمالا و  حور  . 3236

مهدزناپ سرد  238هدیکچ 

238تالاؤس

(2  ) ي __ حو مهدزناش : 239سرد 

239هراشا

یحو تینوصم  . 1241

یحو تفایرد  رد  ناربمایپ  تمصع  . 2242

یحو ظفح  رد  ناربمایپ  تمصع  . 3245

یحو غالبا  . 4246

یحو عاطقنا  . 5247

یحو داعبا  . 6248

مهدزناش سرد  248هدیکچ 

249تالاؤس

تعیرش مهدفه : 251سرد 

251هراشا

تعیرش تّیهام  . 1253

تعیرش ورملق  دودح  . 2254

تعیرش رابتعا  تّیّجح و  . 3258

مهدفه سرد  259هدیکچ 

259تالاؤس

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


عبانم 261تسرهف 

زکرم 266هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


توبن

باتک تاصخشم 

دّمحم 1341_ ییوکسا ، ینابایب  هسانشرس :

.ییوکسا ینابایب  دّمحم  توبن /  روآ : دیدپ  مان  ناونع و 

.1390، أبن تاراشتنا  نارهت :  رشن : تاصخشم 

244 ص يرهاظ : تاصخشم 

978  _ 600  _ 264  _ 002  _ 4 کباش :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.سیون ریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

توبن عوضوم :

220BP 1390 2 ن 9 ب /  هرگنک : يدنب  هدر 

297 / 43 ییوید : يدنب  هدر 

2442416 یلم : یسانشباتک  هرامش 

----------------------------------------

 « توبن » 

ییوکسا ینابایب  دّمحم  ّفلؤم : 

، یتشد يدهم  _ر  تکد شخبجات ، لیعامسا  _ر  تکد _ي : نف _ي و  ملع يراتسار  _ يو

یلوفزد یلعدّمحم  یمالغ ، رغصا 

( جع  ) نامزلا بحاص  وهالاد ، _ي :  فاحص پاچ و  _أ /  بن تارا  _ شتنا ینیچفورح : 

1391 مود :  پاچ  ، 1390 لّوا :  پاچ 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


201  / 156 _با :  تک دک  لا /  _ ير  45000 _ت :  میق هخسن /   2000 نا :  _ گرامش

77504683  _ 77506602 سکفلت :  هرامش 26  یبیدا ، نابایخ  يرتسبش ،

978ISBN : 978 - 600 - 264 - 002 - 4  _ 600  _ 264  _ 002  _ 4 کباش :

1 ص :

هراشا

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

بلاطم تسرهف 

رشان 11 همّدقم 

هّماع 13 تّوبن  لّوا : لصف 

تلاسر 15 تّوبن و  يانعم  لّوا : سرد 

لوسر 17 یبن و  فیرعت  . 1

یبن 19 لوسر و  قرف  . 2

تّوبن 23 يریذپ  هیزجت  . 3

لّوا 24 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 25

وا 27 هب  نامیا  یبن و  تفرعم   : مود سرد 

لسر 29 ایبنا و  هب  رارقا  نامیا و  . 1

یبلق 34 رارقا  نودب  ینابز  رارقا  ای  قافن  . 2

لوسر 35 یبن و  تخانش  زا  دارم  . 3

مود 36 سرد  هدیکچ 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

تالاؤس 36

لوسر 37 ّیبن و  دوجو  ترورض  موس : سرد 

لوسر 39 ای  یبن  دوجو  ترورض  زا  دارم  . 1

هفسالف 40 رظن  زا  لسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 2

نامّلکتم 41 رظن  زا  لوسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 3

یلقع 42 حبق  نسح و  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  . 1_3

دیفم 46 خیش  مالک  رد  فطل  بوجو  حیحص  يانعم  . 2_3

موس 50 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 50

نآ 51 تالاکشا  یلاعت و  يادخ  رب  فطل  بوجو  مراهچ : سرد 

فطل 53 یفسلف  بوجو  لاکشا  . 1

ناملکتم 54 رظن  لاکشا  . 2

یهلا 54 تمکح  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 1_2

یهلا 57 لدع  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 2_2

فطل 59 بوجو  مدع  رد  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  رظن  . 3

مراهچ 60 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 61

63 ( 1  ) تثعب تمکح  مجنپ : سرد 

تثعب 65 تمکح  اب  نآ  هطبار  ناربمایپ و  تاجرد  فالتخا  . 1

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


تثعب 70 تمکح  . 2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

يرطف 70 نامیپ  تساوخزاب  يرگرادیب و  . 1_2

یگدنب 72 تدابع و  قیرط  ندناسانش  . 2_2

مجنپ 77 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 78

79 ( 2  ) تثعب تمکح   : مشش سرد 

لوقع 81 ياه  جنگ  هراثا  . 3_2

لطاب 84 زا  قح  نایب  . 4_2

مشش 89 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 89

91 ( 3  ) تثعب تمکح  متفه : سرد 

دسافم 93 حلاصم و  نایب  . 5_2

تّجح 95 مامتا  . 6_2

راذنا 98 تراشب و  . 7_2

داد 99 لدع و  يرارق  رب  . 8_2

متفه 102 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 103

105 ( 4  ) تثعب تمکح  متشه : سرد 

تیبرت 107 میلعت و  . 9_2

اه 110 ناسنا  تیبرت  میلعت و  رد  ناربمایپ  يّدج  شالت 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


ملاع 113 ياقب  یهلا و  ياهتمعن  تایآ و  يروآ  دای  . 10_2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

متشه 115 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 116

117 تمصع )  ) ناربمایپ ياهیگژیو  مهن : سرد 

تمصع 119 يوغل  يانعم  . 1

تمصع 120 یحالطصا  يانعم  . 2

رایتخا 120 تمصع و  . 3

تمصع 121 تامّدقم  . 4

تفرعم 121 . 1_4

ییاسراپ 122 اوقت و  . 2_4

ناطیش 123 زا  يرود  . 3_4

بسانم 123 هیذغت  هزیکاپ و  ماحرا  بالصا و  كاپ و  تنیط  . 4_4

تمصع 126 عاونا  . 5

ناربمایپ 126 تمصع  موزل  . 6

مهن 128 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 129

131 ملع )  ) ناربمایپ ياه  یگژیو  مهد : سرد 

ناربمایپ 134 ندش  ملاع  هار  . 1

ناربمایپ 137 ملع  دودح  . 2

مهد 141 سرد  هدیکچ 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com


تالاؤس 141

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:7

اهیگژیو 143 ریاس  مهدزای : سرد 

ناربمایپ 145 تعاط  بوجو  تماما و  . 1

اهتّما 147 ناهاوگ  ناربمایپ  . 2

رشب 149 سنج  زا  ینادرم  . 3

ناربمایپ 151 يالتبا  . 4

ایؤر 152 قدص  . 5

بوخ 153 قالخا  . 6

مهدزای 156 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 156

ناربمایپ 159 تخانش  ياههار  مهدزاود : سرد 

درخ 161 لقع و  . 1

قباس 164 ناربمایپ  یفّرعم  صیصنت و  . 2

165 هزجعم )  ) هنّیب هیآ  . 3

ملع 171 ناربمایپ و  تازجعم  . 4

مهدزاود 174 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 175

هّصاخ 177 تّوبن  مود : لصف 

نیشیپ 179 ناربمایپ  مهدزیس : سرد 

نیشیپ 181 ناربمایپ  تخانش  حیحص  عبنم  . 1

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ناربمایپ 182 دادعت  . 2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:8

مزعلاولوا 183 ناربمایپ  . 3

ناربمایپ 184 نابز  نخس و  . 4

ناربمایپ 185 ياهباتک  . 5

مهدزیس 186 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 187

مالسا 189 ربمایپ  مهدراهچ : سرد 

191 ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  نامز  . 1

ربمایپ 192 تثعب  ندوب  یناهج  . 2

رگید 193 ناربمایپ  رب  مالسا  ربمایپ  ّتیلضفا  . 3

ربمایپ 195 ندوب  یّما  . 4

مالسا 197 ربمایپ  تخانش  ياههار  . 5

تعیرش 201 یگنادواج  تّوبن و  متخ  . 6

مهدراهچ 204 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 205

207 ( 1  ) یحو مهدزناپ : سرد 

یحو 209 تقیقح  . 1

یحو 214 ماسقا  . 2

سدقلا 216 حور  نیمالا و  حور  . 3

مهدزناپ 218 سرد  هدیکچ 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


تالاؤس 218

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:9

219 ( 2  ) یحو مهدزناش : سرد 

یحو 221 تینوصم  . 1

یحو 222 تفایرد  رد  ناربمایپ  تمصع  . 2

یحو 225 ظفح  رد  ناربمایپ  تمصع  . 3

یحو 226 غالبا  . 4

یحو 227 عاطقنا  . 5

یحو 228 داعبا  . 6

مهدزناش 228 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 229

تعیرش 231 مهدفه : سرد 

تعیرش 233 ّتیهام  . 1

تعیرش 234 ورملق  دودح  . 2

تعیرش 238 رابتعا  ّتیّجح و  . 3

مهدفه 239 سرد  هدیکچ 

تالاؤس 239

عبانم 241 تسرهف 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:10

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 27 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:11

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

رشان همّدقم 

ناملسم درم  نز و  رب  ناموصعم ، ثیداحا  نآرق و  تایآ  لقع ، مکح  هب  نآ ، زا  قیمع  تخانش  ندروآ  تسد  هب  ینعی  نید ، رد  هّقفت 
نآ هب  ای  دروآ  نامیا  نادـب  يرما ، تخانـش  نودـب  تسا  نکمم  ایآ  .تسا  داقتعا  نامیا و  ِزاین  شیپ  تخانـش »  » اـساسا .تسا  بجاو 
هار .دـشاب  تخانـش  رب  ینتبم  هک  تسا  هتفریذـپ  دنمـشزرا و  يداـقتعا  ناـمیا و  مالـسا ، نیبـم  نید  رد  رگید ، يوس  زا  دـش ؟ دـقتعم 

نایمدآ رب  یگدـنز ، فلتخم  لحارم  مامت  رد  هک  يراک  تسا ؛ دـیلقت  زا  يرود  شهوژپ و  قیقحت و  یهاگآ ، تخانـش و  هب  یبایتسد 
.تسا بجاو 

يداقتعا لیـصا  ینابم  ءاقترا  تیوقت و  ینعی  دوخ ، یگنهرف  تلاـسر  ياتـسار  رد  دـش و  داـی  هچنآ  ساـسا  رب  أـبن ، یگنهرف  هسـسؤم 
شور هب  یمالسا ، دیاقع  لوصا  رد  ات  درک  داهنشیپ  یئوکسا ، ینابایب  دّمحم  ياقآ  هتخیهرف ، ققحم  هدنهوژپ و  داتـسا  هب  شنابطاخم ،

یملع و لغاشم  همه  اب  ینابایب ، داتـسا  هناتخبـشوخ ، .دـنک  نیودـت  فیلأت و  ار  یمظنم  سورد  دراگنب و  ار  ییاه  باـتک  یـشزومآ ،
رد هتـشون  هتـشر  هب  داعم ، تماما و  توبن و  لدع و  دیحوت و  تاعوضوم  رد  ار  ییاه  سرد  تفریذپ و  ار  هدشدای  داهنـشیپ  یقیقحت ،

.هیعاسم هللا  رکش  .دروآ 

لیعامـسا رتـکد  ناـیاقآ  یمارگ ، لـضاف و  ناردارب  تسد  هب  شراـگن ، زا  سپ  یناـبایب  داتـسا  ياـه  هتـشون  هک  دوش  یم  ناـشنرطاخ 
فراعم رگشهوژپ  ققحم و  یمالغ ، رغـصا  ییابطابط ، همالع  هاگـشناد  تایبدا  هدکـشناد  نارایـشناد  یتشد  يدهم  رتکد  شخبجات و 

تّجح ینید و 
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.هتاضرمل هللا  مهقّفو  .دش  ینف  یملع و  شیاریو  یلوفزد  یلع  دّمحم  مالسالا 

، هشیمه دننام  .دوش  عقاو  ّرثؤم  دیفم و  هعماج ، هاگـشناد و  هزوح و  رد  هدـشدای ، فادـها  ياتـسار  رد  يدـلج  جـنپ  رثا  نیا  هللاءاش  نا 
.دوب دهاوخ  یقیقحت  یملع و  راثآ  رتهب  هضرع  رد  ام  يامنهار  جنس  هتکن  قیقد و  ناگدنناوخ  ياهداقتنا  اهداهنشیپ و 

هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  و 

أبن یگنهرف  هسّسؤم  لوئسم  ریدم 

يرهش نیسح  دّمحم 

1390  / 5  / 9
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هماع توبن  لّوا : لصف 

هراشا
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تلاسر تّوبن و  يانعم  لوا : سرد 

هراشا
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 : هراشا

ود نآ  قرف  ، دوش انشآ  لوسر »  » و یبن »  » هژاو ود  یحالطـصاو  يوغل  فیرعت  اب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
.دهد هئارا  تّوبن  يریذپ  هیزجت  زا  یحیحص  يانعم  دناوتب  دنادب و  ار  ماقم 

لوسر یبن و  فیرعت  . 1

ای و  تسا (1) ،  ربخ  يانعم  هب  أبن »  » هّدام زا  قتشم  ای  لیعف  نزو  رب  ههّبشم  تفص  یبن » »

.تسا (2) هدش  هتفرگ  عافترا ، يانعم  هب  هوابَن » هَْوبَن و   » هّدام زا 

 _ رِذـْنُم يانعم  هب  ریذـَن  دـننام  مایپ _  هدـنروآ  ینعی  ِئْبنُم  ینعم  هب  ًالومعم  اّما  تسا ، ربخ  بحاص  ینعم  هب  یبن »  » لّوا قاقتـشا  رباـنب 
.دور یم  راکب 

دنلب نیمز  رب  ینعی   (3) یبّنلا » یلع  اّولـصت  ال   : » تسا هدمآ  ثیدـح  رد  .عفترم  نیمز  دـننام  عفترم ، ینعی  یبن »  » مود قاقتـشا  ربانب  و 
رطاخ هب  زین  ار  یهلا  ناربمایپ  .دیناوخن  زامن 

برعلا 11/284. ناسل  - . 1
نامه ج 15/302. - . 2

هیاهنلا 5/11. - . 3
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.دنا (1) هتفگ  یبن  ناشماقم  یگیاپ  دنلب 

هیحاـن زا  ار  ربخ  نیا  هاوخ  تسا ، ناگدـنروآ  ربخ  اـی  ربخ  ناـبحاص  همه  لـماش  هک  دراد  یّماـع  موهفم  اـنعم و  تغل  رد  یبـن »  » سپ
میریگب أبن »  » هّدام زا  ار  نآ  رگا  اّما  .رگید  يا  هدنب  هب  يا  هدنب  فرط  زا  ای  دنناسرب  شناگدنب  هب  دنشاب و  هدرک  تفایرد  یلاعت  يادخ 

.رگید ناروآ  مایپ  هرابرد  هن  هتفر  راک  هب  یهالا  ناروآ  مایپ  هرابرد  اهنت  تایاور  تایآ و  رد  برع و  مالک  رد 

یم هداتسرف  یمایپ  تلاسر و  ندناسر  يارب  يرگید  فرط  زا  هک  تسا  یصخش  يانعم  هب  لَسَر »  » هّدام زا  ههّبشم  تفـص  زین  لوسر » »
 : دیوگ یم  يرابنا  نبا  .تسا  هدش  ظاحل  زین  تلاسر  ندوب  یپ  رد  یپ  هژاو  نیا  يانعم  رد  هّتبلا  .دوش 

.هعباتتم (2) يأ  ًالسر  لبإلا  تءاج  مهلوق : نم  ذخأ  .هثعب  يّذلا  رابخأ  عباتی  يّذلا  هغّللا  یف  هانعم  لوسَّرلا 

یم هک  تسا  هدـش  قتـشم  برع  ِنخـس  نیا  زا  .دـنک و  یم  يوریپ  ار  شدوخ  هدنتـسرف  راـبخا  هک  دـنیوگ  ار  یـسک  تغل  رد  لوـسر 
.دمآ مه  رس  تشپ  ینعی  دمآ  لَسَر »  » تروص هب  رتش  دیوگ :

یم افیا  هدش ، هداتسرف  اه  نآ  يوس  هب  هک  یصاخشا  هدنتسرف و  صخـش  نایم  ار  تطاسو  شقن  لوسر  يوغل ، يانعم  هب  هّجوت  اب  سپ 
ياراد یلاعت  يادـخ  فرط  زا  هک  نانآ  هب  هتفر و  راک  هب  دوخ  ّماع  يانعم  رد  تایاور  تاـیآ و  رد  برع و  مـالک  رد  هژاو  نیا  .دـنک 
یهلا ناگتـشرف  دروم  رد  لوسر  یهاگ  تایاور  نآرق و  رد  .درادن  صاصتخا  دنا ، هدش  قلخ  ادـخ و  نایم  هطـساو  دنتـسه و  تلاسر 

.تسا هدش  لامعتسا 

هیقب دـننک و  یم  لامعتـساهزمه  اب  ار  هژاو  نیا  هّکم  لها  اـهنت  تسا و  رداـن  یلیخ  برع  تغل  رد  هزمه  اـب  ءیبن »  » هژاو دربراـک  - . 1
یفن ار  شیوخ  ندوب  هللا » ءیبن   » یتیاور رد  مالـسا  یمارگربماـیپ  تبـسانم  نیمه  هب  دـیاش  .دـنرب  یم  راـکب  ءاـی »  » اـب ار  یبن »  » بارعا

: دومرف باوج  رد  ترـضح  هللا ، ءیبـن  اـی  کـیلع  مالـسلا  تفگ : ( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  یبرع  .تسا  هدوـمرف 
.( 113 رابخالا /  یناعم  «.) هللا ّیبن  ینکلو  هللا  ءیبنب  تسل  »

برعلا 11/284. ناسل  - . 2
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ِساّنلآ (1) َنِمَو  _ًال  ُسُر ِهَِکئالَملا  َنِم  یِفَطْص  ُهّللآ َي_

.دنیزگ یمرب  مدرم  زا  ناگتشرف و  زا  ینالوسر  دنوادخ 

َنوُطِّرَُفی (2) ْمُهَو ال  اُنلُسُر  ُْهتَّفََوت  ُتْوَملآ  ُمُکَدَحَأ  َءاج  اذِإ 

.دننک یمن  یهاتوک  نانآ  دننک و  یم  حور  ضبق  ار  وا  ام  نالوسر  دسر  ارف  امش  زا  یکی  گرم  هک  هاگنآ 

 : رشب ناگتشرف و  سنج  زا  هن  تسا و  نایّنج  سنج  زا  هن  هک  هتفر  نخس  یلوسر  زا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یتیاور  رد  و 

ُباَرُْغلا َلاَقَف : ِِهباَتِک ؟ ِیف  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهُرَکَذ  ِهَِکئَال  _َ ْملا َنِم  َال  ِْسنِْإلا َو  َنِم  َال  ِّنِْجلا َو  َنِم  َْسَیل  َیلاَـعَت  ُهَّللا  ُهَثََعب  ٍلوُسَر  ْنع  ِینِْربْخَأَـف 
.هَلَتَق (3) َنیِح  َلِیباَه  ِهیِخَأ  َهَأْوَس  يِراَُوی  َْفیَک  َلِیباَق  َيُِرِیل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَثََعب  َنیِح 

.تسا هدرک  دای  نآ  زا  شیوخ  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  تسین و  ناگتشرف  سنا و  ّنج و  سنج  زا  هک  نک  نایب  نم  يارب  ار  یلوسر 
هک ار _  لیباه  شردارب  دـسج  هنوگچ  هک  دـهد  ناشن  لیباق  هب  اـت  داتـسرف  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هاـگنآ  تسا  غـالک  نآ  دومرف :

.دنک نفد  دوب _  هدش  هتشک  وا  طّسوت 

یبن لوسر و  قرف  . 2

دنچره دوش ، یم  لامعتـسا  یهالا  ناروآ  مایپ  ینعم  رد  ًـالومعم  دوش  قتـشم  أـبن »  » هداـم زا  رگا  یبن  هک  دـش  نشور  نیـشیپ  ثحب  رد 
.دراد ّتیمومع  انعم  تهج  زا  مه  لامعتسا و  تهج  زا  مه  لوسر ، یلو  تسا  ناروآ  مایپ  همه  لماش  نآ  موهفم 

لوسر یبن و  هک  دیآ  یم  شیپ  شسرپ  نیا  دشاب  رظن  دروم  لاعتم ، يادخ  هداتـسرف  ینعی  ود ، نآ  ّصاخ  يانعم  لوسر  یبن و  زا  رگا 
هچ نانآ  نایم  دنراد و  مه  اب  یقرف  هچ 

.50 (/ 12  ) فسوی - . 1
.75 (/ 22  ) جحلا - . 2

.328 جاجتحا 2 / - . 3
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؟ تسا یتبسن 

تبـسن هدش و  کیکفت  مه  زا  ماقم  ود  نیا  هدیـسر ، عوضوم  نیا  نایب  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناماما  يوس  زا  هک  یتایاور  رد 
ره تسا  نکمم  لامعتسا  دروم  رد  یلو  دنراد  هناگادج  ییانعم  کی  ره  هک  تسا  هدش  نایب  مالسا  نامیا و  تبسن  دننام  ود  نآ  نایم 

ماقم درادـن  ناکما  یلو  دـسرن  تلاسر  ماقم  هب  یلو  ددرگ  زیاح  ار  تّوبن  ماـقم  یـصخش  تسا  نکمم  دوش و  عمج  یـصخش  رد  ود 
.هن ار  تّوبن  ماقم  دشاب و  هتشاد  ار  تلاسر 

راهچ تسیب و  دص و  ار  ایبنا  ترـضح  دش ، لاؤس  نالوسر  ایبنا و  ددع  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  یتیاور  رد 
 : درک نایب  رفن  هدزیس  دصیس و  ار  اه  نآ  نالوسر ) نالسرم =(  رازه و 

.رَـشَع َهَثاََلث  ٍهَئاِم َو  ُثاََلث  َلاَق : ْمُْهنِم ؟ َنُولَـسْر  _ُ ْملا ِمَک  ُْتُلق :  .ٍِّیبَن  َْفلَأ  َنوُرْـشِع  ٌهََعبْرَأ َو  ٍْفلَأ َو  ُهَئاِم  َلاَق : َنوُِّیبَّنلا ؟ ِمَک  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 
(1)

: دومرف دنتـسه ؟ رفن  دـنچ  اه  نآ  زا  نالوسر  متفگ : .رفن  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  دومرف : دنتـسهرفن ؟ دـنچ  ایبنا  ادـخ ، لوسر  يا 
.رفن هدزیس  دصیس و 

رب هوالع  رفن  هدزیـس  دصیـس و  اه  نآ  نایم  زا  دـنرفن و  رازه  راهچ  تسیب و  دـص و  یهلا  ياـیبنا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
.دنراد زین  تلاسر  ماقم  تّوبن ، ماقم 

طقف هکلب  دنـشاب  مه  لوـسر  یهلا  ياـیبنا  همه  هک  تسین  نینچ  یلو  دنتـسه  مه  یبـن  یهلا  نـالوسر  همه  هک  دوـش  یم  نـشور  سپ 
رد یلو  تسا  هدـش  نایب  لاـمجا  هب  دادـعت و  تهج  زا  اـهنت  لوسر  یبن و  ناـیم  قرف  تیاور  نیا  رد  .دنتـسه  لوسر  اـه  نآ  زا  یخرب 
یم ار  شیادـص  دـنیب و  یم  باوخ  رد  ار  یحو  هتـشرف  یبن  هک  نیا  نآ  و  تسا ؛ هدـمآ  هراب  نیا  رد  يرتشیب  حیـضوت  رگید  تاـیاور 

لوسر دنک و  یمن  هدهاشم  ار  وا  اّما  دونش 

زا لقن  هب  رگید  ياج  رد  تیاورنیمه  رد  یلو  تسا  هدـش  رکذ  نیلـسرم »  » تیاور نیا  رد  راونالاراحب 11/32 . لاصخلا 2/523 ؛ - . 1
صـصق رد  يدـنوار  بطق  موحرم  ار  تیاور  نیا  ریظن  و  دـشاب ، یملوسر  عمج  هک  تسا  هدـمآ  لسر »  » نیلـسرم ياج  هب  ساـبع  نبا 

.تسا هدرک  لقن  ءایبنالا  صصق  زا  لقن  هب  داوجلامامالا 1/509  هعوسوم  /213 و  ءایبنالا
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 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .دنک  یم  زین  هدهاشم  دنیب و  یم  مه  باوخ  رد  دونش و  یم  ار  یحو  هتشرف  يادص 

ُِنیاَُـعی ِماـَن َو  _َ مـْلا ِیف  يَرَی  َتْوَّصلا َو  ُعَمْـسَی  يِذَّلا  ُلوُـسَّرلا  ُکـَل َو  _َ مـْلا ُِنیاَُـعی  اـَل  َتْوَّصلا َو  ُعَمـْـسَی  ِهِماَـنَم َو  ِیف  يَرَی  يِذَّلا  ُِّیبَّنلا 
.َکل (1) _َ ْملا

ار ادص  هک  تسا  یـصخش  لوسر  دنک و  یمن  هدهاشم  ار  هتـشرف  دنوش و  یم  ار  ادـص  دـنیب و  یم  باوخ  رد  هک  تسا  یـصخش  یبن 
.دنک هدهاشم  ار  هتشرف  دنیب و  یم  باوخ  رد  دونش و  یم 

 : دنیامرف یم  مالسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  رقاب و  ماما  زین  و 

.دِحاَِول (2) َُهلاَسِّرلا  ُهَُّوبُّنلا َو  ِتَعَمَتْجا  اَمَّبُر  ِهِماَنَم َو  ِیف  يَرَی  يِذَّلا  َوُه  ُِّیبَّنلا  ُهُمِّلَُکیَف َو  َُکل  _َ ْملا َُهل  ُرَهْظَی  يِذَّلا  ُلوُسَّرلا 

یم ار ] هتشرف   ] باوخ رد  هک  تسا  یـسک  نآ  یبن  دیوگ و  یم  نخـس  وا  اب  دوش و  یم  رهاظ  وا  رب  هتـشرف  هک  تسا  یـصخش  لوسر 
.دوش یم  عمج  صخش  کی  رد  تلاسر  تّوبن و  یهاگ  دنیب و 

دوش و یم  یحو  وا  رب  دونـش و  یم  ار  شمالک  دنیب و  یم  ار  لیئربج  لوسر  هک  هدـمآ  یبن  لوسر و  توافت  رد  تایاور  زا  یخرب  رد 
.دید یم  باوخ  رد  میهاربا  ترضح  هچنانچ  دنیب  یم  ار  وا  زین  باوخ  رد 

هیلع  ) اضر ماما  .دونـش  یمن  ار  شیادص  یلو  دـنک  یم  هدـهاشم  مه  ار  وا  دوخ  اسب  دونـش و  یم  ار  یحو  هتـشرف  مالک  یهاگ  یبن  و 
 : دیامرف یم  مالسلا )

ِیف يَأَر  اَـمَّبُر  ُیْحَْولا َو  ِْهیَلَع  ُلَْزُنی  ُهَماَـلَک َو  ُعَمْـسَی  ُهاَرَیَف َو  ُلـِیئَْربَج  ِْهیَلَع  ُلَْزُنی  يِذَّلا  َلوُسَّرلا  َّنَأ  ِماَـمِْإلا  ِِّیبَّنلا َو  ِلوُـسَّرلا َو  َْنَیب  ُقْرَْفلا 
اَیْوُر َوَْحن  ِهِماَنَم 

.41 راونالاراحب 11 /  یفاک 1/176 ؛ - . 1
یفاک 1/177. - . 2
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.عَمْسَی (1) َْمل  َصْخَّشلا َو  يَأَر  اَمَّبُر  َماَلَْکلا َو  َعِمَس  اَمَّبُر  ُِّیبَّنلا  َو  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا

شمالک دنیب و  یم  ار  وا  لوسر  دوش و  یم  لزان  وا  رب  لیئربج  هک  تسا  یـصخش  لوسر  هک  تسا  نیا  ماما  یبن و  لوسر و  نیب  قرف 
یم ار  مالک  اسب  یبن  و  مالـسلا .) هیلع   ) میهاربا يایؤر  دننام  دـنیب  یم  مه  باوخ  رد  اسب  دوش و  یم  لزان  وا  رب  یحو  دونـش و  یم  ار 

.دونش یمن  دنیب و  یم  ار  صخش  اسب  دونش و 

نیا رد  هک  تسا  نیا  رد  تسا  هدـش  یفن  یبـن  زا  یحو  هتـشرف  هدـهاشم  تیؤر و  اـه  نآ  رد  هک  رگید  تاـیاور  اـب  تیاور  نـیا  قرف 
نکمم سپ  تسوا  مالک  ندینشن  اب  هارمه  هدهاشم  نیا  یلو  هدش  تابثا  هتـشرف  صخـش  هدهاشم  لوسر  دننامه  زین  یبن  يارب  تیاور 

.دنشاب هتشاد  رظن  یحو  لاح  رد  ندید  هب  رگید  تایاور  .دشاب و  یحو  لاح  ریغ  رد  هتشرف  ندید  دارم  تسا 

هتشرف مالک  ماما  هک  هدش  نایب  الاب  تیاور  همادا  رد  تسا ، هتفر  هراشا  مه  ثّدحم  ماما و  نایم  قرف  هب  باب  نیا  تایاور  زا  یخرب  رد 
.دنیب یمن  ار  وا  دوخ  یلو  دونش  یم  ار 

.َصخَّشلا يرَی  الَو  َمَالَکلا  ُعَمْسَی  يّذلا  َوُه  ُمامإلاو 

.دنیب یمن  مه  باوخ  رد  دنک و  یمن  هدهاشم  ار  وا  یلو  دونش  یم  ار  ادص  هک  تسا  هدش  هتفگ  یسک  هب  ثَّدحم 

.ِهِماَنَم (2) ِیف  يَرَی  َال  ُِنیاَُعی َو  َال  ُعَمْسَیَف َو  ُثَّدَُحی  يِذَّلا  َوُهَف  ُثَّدَحُمْلا  اَّمَأ  َو 

يانعم رد  ندوب  غیلبت  هب  رومأم  تایاور  رظن  زا  هک  دیدرگ  مولعم  میدـش و  انـشآ  لوسر  یبن و  یحالطـصا  يوغل و  يانعم  اب  هک  لاح 
هراشا هنیمز  نیا  رد  يا  هتکن  هب  اجنیا  رد  .دراد  رب  رد  زین  ار  تهج  نیا  يوغل  رظن  زا  لوسر  هچ  رگا  تسا ، هدـشن  ظاحل  لوسر  یبن و 

رارق لاـسرا »  » و ثعب »  » ّقلعتم ود  ره  لوسر  یبـن و  مالـسلا ) مهیلع   ) ناـموصعم تاـیاور  نآرق و  لامعتـسا  رد  هکنیا  نآ  مینک و  یم 
 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  دنا ، هتفرگ 

راونالاراحب 11/41. یفاک 1/176 ؛ - . 1
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.ًالوُسَر (1) ِنییِمألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه 

.داتسرف یلوسر  اه  یّما  نایم  رد  هک  تسوا  ادخ 

.ٍِّیبَن (2) الَو  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.میداتسرفن وت  زا  شیپ  یّیبن  لوسر و 

.َنیِّی (3) _ ِبَّنلآ ُهّللا  َثَعَبَف  ًهَدِحاو  ًهَّمُأ  ُساّنلآ  َناک 

.درک ثوعبم  ار  ءایبنا  ادخ  سپ  دوب  تسد  کی  تّما 

یم ّتیرومأـم  مدرم  هب  يروما  غـالبا  يارب  یلاـعت  يادـخ  يوس  زا  يدراوم  رد  ود  ره  لوسر  یبن و  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رما  نیا  زا 
یبن و مه ، رما  نیا  دوجو  اب  سپ  دشاب  هدـش  ظاحل  لوسر  یبن و  يانعم  دوخ  رد  انعم  نیا  هک  دـنک  یمن  تلالد  هتکن  نیا  یلو  دـنبای 
و َثََعب »  » لعف هطـساو  هب  هک  تسا  ود  نآ  ياـنعم  زا  ادـج  يرما  نیا  تسا و  یقاـب  دوخ  ّصاـخ  یحالطـصا  ياـنعم  ناـمه  رد  لوسر 

.تسا هدش  تیاکح  نآ  زا  َلَسْرَا » »

تّوبن يریذپ  هیزجت  . 3

یم تلاسر  ربخ و  لماح  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یناـسک  هب  لوسر  یبن و  هک  تشذـگ  يوغل  ياـنعم  زا  ثحب  رد 
ینوگانوگ بابـسا  تّوبن  دـسر و  یم  یفلتخم  قرط  زا  لوسر  یبن و  هب  تلاسر  ربخ و  هک  دـش  نشور  مه  قباـس  ثحب  رد  .دـنوش و 

.دراد

هک تسین  نیا  دوصقم  دوش  یم  حرطم  تّوبن  نتـشاد  ءزج  يریذـپ و  هیزجت  یتـقو  هک  دوش  یم  نشور  هدـش  داـی  رما  ود  هب  هجوت  اـب 
یم اراد  ار  اه  نآ  یبن  هک  تسا  ییاهربخ  قرط و  هیحان  زا  يریذـپ  هیزجت  روظنم  هکلب  تسا ؛ هیزجت  لباق  ًاـتقیقح  ًاـتاذ و  تّوبن  دوخ 

رد هک  تّوبن _  نتشاد  ءزج  جنپ  لهچ و  ای  داتفه  زا  روظنم  هک  تسا  نشور  سپ  .دوش 

.2 (/ 62  ) هعمج - . 1
.52 ( / 22) جح - . 2
.213 ( / 2) هرقب - . 3
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: دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  نآ  ندیسر  قرط  اهربخ و  هدش _  حرطم  تایاور  یخرب 

.ِهَُّوبُّنلا (1) ِءاَزْجَأ  ْنِم  ًاءْزُج  َنیِْعبَس  یَلَع  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُهاَیْوُر  ِنِمو َو  _ُ ْملا ُْيأَر 

.تسا تّوبن  ءزج  داتفه  زا  یئزج  نامزلا  رخآ  رد  وا  يایؤر  نمؤم و  يأر 

 : دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  و 

.ِهَُّوبُّنلا (2) َنِم  ًاءْزُج  َنیَِعبْرَأ  ٍهَسْمَخ َو  ْنِم  ٌءْزُج  ُداَِصْتقِالا  ُِحلاَّصلا َو  ُتْمَّسلا  ُِحلاَّصلا َو  ُيْد  _َ ْهلا

.تسا تّوبن  ءزج  جنپ  لهچ و  زا  یئزج  داصتقا  حلاص و  تهج  حلاص و  تیاده 

لّوا سرد  هدیکچ 

دونش و یم  ار  یحو  هتشرف  يادص  هک  تسا  یسک  یبن  تایاور  رظن  زا  تسا و  عفترم  ءیـش  ای  ربخ  هدنروآ  يانعم  هب  تغل  رد  یبن  � 
.دنک یمن  هدهاشم  ار  وا  صخش  يرادیب  رد  یلو  دنیب  یم  باوخ  رد  ار  وا 

راک هب  ناسنا  ریغ  ناسنا و  رد  دوش و  یم  رومأم  ماـیپ  ندـناسر  يارب  يرگید  يوس  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  تغل  رد  لوسر  � 
یم مه  باوخ  رد  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار  یحو  هتـشرف  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسنا  هب  دوخ  ّصاخ  يانعم  رد  تاـیاور  رد  .دور و  یم 

.دونش یم  مه  ار  وا  يادص  دنیب و 

.تساراد ار  اه  نآ  یبن  هک  تسا  ییاهربخ  بابسا و  قرط و  تهج  زا  نآ  يریذپ  هیزجت  تسین و  هیزجت  لباق  هسفن  دح  یف  تّوبن  � 

راحب 58/177. یفاک 8/90 ح 58 و  - . 1
راونالاراحب 68/343. 178 ؛ لاصخلا 1 /  - . 2
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تالاؤس

؟ تسا هنوگچ  تایاور  تایآ و  رد  لوسر  ياهدربراک   _ 1

؟ تسیچ یبنلا » یلع  اّولصت  ال   » هلمج نیا  يانعم   _ 2

؟ دنرفن دنچ  دنتسه  مه  تلاسر  ماقم  ياراد  هک  ییایبنا   _ 3

؟ هچ ینعی  تسا  تّوبن  ءزج  داتفه  زا  یئزج  قداص  يایؤر   _ 4

؟ دنیوگ ار  یسک  هچ  ثَّدحم   _ 5

؟ تسیچ یبن  ماما و  قرف   _ 6
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وا هب  نامیا  یبن و  تفرعم  مود : سرد 

هراشا

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

 : هراشا

دارمو ددرگ  انـشآ  قاـفن  ناـمیا و  ياـنعم  اـب  درب ، یپ  نید  رد  تّوـبن  هب  داـقتعا  هاـگیاج  هب  دـیاب  سرد  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  وجـشناد 
.دنادب لوسر  تفرعم  زا  ار  تایاور 

لسر ایبنا و  هب  رارقا  نامیا و  . 1

مالسا ّمهم  ناکرا  لوصا و  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) هللا دبع  نب  دّمحم  ترـضح  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تّوبن  هب  رارقا  نامیا و 
همه هب  نامیا  رارقا و  نیا ، رب  هوالع  .دوش  یمن  بوسحم  ناملسم  صخش ، دنکن  ادیپ  قّقحت  نامیا  رارقا و  نیا  ات  .دیآ و  یم  رامش  هب 

.تسا يرورض  مزال و  صخـش  مالـسا  قّقحت  رد  هدش  تباث  مالـسا  نید  ترورـض  هب  هدروآ و  راگدیرفآ  فرط  زا  شترـضح  هچنآ 
.تسا هدنسب  یلامجا  رارقا  نامه  درادن و  ترورض  تاّیئزج  تاّیصوصخ و  رکذ  لیصفت و  رارقا  نیا  رد  هّتبلا 

رب رد  زین  ار  هدروآ ، یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  هک  هچنآ  هب  رارقا  مالـسا ، یمارگ  ربمایپ  تّوبن  هب  رارقا  هک  تسا  نشور  یلمأت  كدـنا  اـب 
يادخ يوس  زا  يروما  طابترا  نیا  رد  هک  تسا  لوسر  یبن و  ادخ و  نایم  طابترا  یعون  میتفگ  هک  نانچ  تلاسر  تّوبن و  اریز  .دراد 
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.دوش یم  اقلا  یبن  لوسر و  هب  یلاعت 

، تسا هدـش  لزان  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هژیو  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  رب  نید ، ترورـض  هب  هک  يروما  زا  یکی  تفگ  ناوت  یم  نیقی  هب 
دوهی لباقم  رد  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدش  لزان  اه  نآ  رب  هک  تسا  يروما  یهلا و  رگید  ناربمایپ  هب  نامیا  قیدصت و 

، هدش لزان  ناربمایپ  همه  رب  هچنآ  ادخ و  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  ار  مدرم  دنتـسناد _  یم  دوخ  نآ  زا  اهنت  ار  تیادـه  هک  اراصن _  و 
لماک مامت و  رگید  ناربمایپ  هب  نامیا  نودـب  يربمایپ  چـیه  هب  نامیا  لاـعتم  دـنوادخ  رظن  رد  ینعی  .دـنبای  تیادـه  اـت  دـنروآ  ناـمیا 

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .تسین 

یـسی _ ِعَو یـسُوم  _َي  ِتوُأ امَو  ِطابْـسَألاَو  َبوُقْعَیَو  _َق  حْسِإَو َلی  _ِع_ مْسِإَو َمی  _ ِهاْربِإ یلِإ  َلِْزنُأ  امَو  اْنَیلِإ  َلِْزنُأ  امَو  ِهّللِاب  اّنَمآ  اُولُوق 
اْوَّلََوت ْنِإَو  اْوَدَتْهآ  ِدَقَف  ِِهب  ُْمْتنَمآ  ام  ِْلثِِمب  اُونَمآ  ْنِإَف  َنوُِملْـسُم *  َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ْمِهِّبَر ال  ْنِم  َنوُّی  _ ِبَّنلا _َي  ِتوُأ امَو 

(1) ٍقاقِش ...  ْمُه ِف_ي  امَّنِإَف 

.تسا هدش  لزان  طابسا  بوقعی و  قاحـساو و  لیعامـسا  میهاربا و  هب  هچنآ  هدش و  لزان  ام  رب  هچنآ  ادخ و  هب  میدروآ  نامیا  دییوگب 
اه نآ  زا  مادـکچیه  نیب  .تسا  هدـش  هداد  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربمایپ  هب  هچنآ  .تسا و  هدـش  هداد  یـسیع  یـسوم و  هب  هچنآ  و 

ًاعطق دـیدروآ  نامیا  امـش  هک  يا  هنوگ  هب  دـنروآ  نامیا  رگا  سپ  .میتسه  میلـست  یلاـعت  يادـخ  لـباقم  رد  اـم  میراذـگ و  یمن  قرف 
...دوب دنهاوخ  ینمشد  فالتخا و  رد  انامه  سپ  دننک  ضارعا  رگا  تفای و  دنهاوخ  تیاده 

يزیچ لابند  هب  هک  ار  نانآ  دـناد و  یم  هدـش  لزان  یهلا  ناربمایپ  رب  هچنآ  همه  هب  میلـست  ناـمیا و  ار  مالـسا  نید  رگید  يا  هیآ  رد  و 
.دروآ یم  رامش  هب  ترخآ  ناراکنایز  زا  دنتسه  نآ  ریغ 
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یـسی _ ِعَو یـسُوم  َِیتوُأ  امَو  ِطابْـسَألاَو  َبوُقْعَیَو  _َق  حْـسِإَو َلی  _ِع_ مْسِإَو َمی  _ ِهاْربِإ یلَع  َلِْزنُأ  امَو  اـْنیَلَع  َلِْزنُأ  اـمَو  ِهّللاـِب  اـّنَمآ  ْلـُق 
َنِم ِهَرِخآلآ  ِیف  َوُهَو  ُْهنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًاَـنیِد  ِمالْـسِإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  َنوُِملْـسُم *  َُهل  ُنَْحنَو  ْمُْهنِم  ٍدَـحَأ  َْنَیب  ُقِّرَُفن  ـال  ْمِهِّبَر  ْنِم  َنوُّی  _ ِبَّنلاَو

.َنیِرِساخلآ (1)

یـسوم و هب  هچنآ  هدش و  لزان  طابـسا  بوقعی و  قاحـسا و  لیعامـساو و  میهاربا  رب  هچنآ  هدش و  لزان  ام  رب  هچنآ  هب  ادـخ و  هب  وگب 
ادخ لباقم  رد  ام  میراذگ و  یمن  یقرف  اه  نآ  زا  مادکچیه  نیب  میدروآ  نامیا  هدش ، هداد  ناشراگدرورپ  يوس  زا  ناربمایپ  یـسیع و 

.تسا ناراک  نایز  زا  ترخآ  رد  وا  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  دنک  بلط  ار  ینید  مالسا  زا  ریغ  هک  یسک  .میتسه و  میلست 

نایب اه  نآ  هدنامرف  ریما و  ار  بلق  اضعا  نایم  رد  هدرمش و  ناسنا  حراوج  اضعا و  همه  لمع  ار  نامیا  زین ، مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
هب میلـست  تیاضر و  داقتعا و  تفرعم و  رارقا و  زا  تسا  تراـبع  ناـمیا  ینعی  بلق ؛ بجاو  لـمع  تیاور  نیا  ساـسا  رب  .تسا  هدرک 

لزان یلاعت  يادخ  يوس  زا  هچنآ  همه  هب  رارقا  و  ملـس ، ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم ندوب  ادـخ  لوسر  دـبع و  و  هناگی ، يادـخ 
 : دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  لمع  نیرت  هدنزرا  نیرترب و  لمع  نیاو  .تسا  هدش 

ًادِحاَو ًاَهلِإ  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَِأب  ُمِیلْـسَّتلا  اَضِّرلا َو  ُدْقَْعلا َو  ُهَفِْرعَْملا َو  ُراَْرقِْإلاَف َو  ِناَمیِْإلا  َنِم  ِْبلَْقلا  یَلَع  َضَرَف  اَم  اَّمَأَف 
ٍباَتِک ْوَأ  ٍِّیبَن  ْنِم  ِهَّللا  ِْدنِع  ْنِم  َءاَج  اَِمب  ُراَْرقِْإلا  َو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ُُهلوُسَر ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ًاَدلَو َو  َال  ًهَبِحاَص َو  ْذِخَّتَی  َْمل 

.نامیالا (2) سأر  وه  ...ُهلَمَع و  َوُه  ِهَفِرْع َو  _َ ْملا ِراَْرقِْإلا َو  َنِم  ِْبلَْقلا  یَلَع  ُهَّللا  َضَرَف  اَم  َِکلَذَف 

وا تسین ، هللا »  » زج ییادخ  هکنیا  هب  تسا  میلست  يدونشخ و  داقتعاو و  تفرعم  رارقا و  تسا  هدرک  بجاو  بلق  رب  نامیا  زا  هچنآ  اما 
تسا و هناگی 
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زین .تسوا و  لوسر  هدنب و  دّمحم  هکنیا  .تسا و  هتفرگن  يدنزرف  نیـشنمه و  شیوخ  يارب  هک  تسا  ییاتکی  يادخ  .درادن  یکیرش 
بجاو بلق  رب  ادـخ  هچنآ  تسا  نیا  .باـتک  اـی  دـشاب  یبن  هک  نیا  زا  معا  تسا  هدـمآ  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  يروما  ماـمت  هب  رارقا 

.تسا نامیا  لصا  نیا  ...تسا و  بلق  لمع  هک  تفرعم  رارقا و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  هدرک 

یگناگی هب  تداهـش  ار  مالـسا  دنک ؛ نایب  راصتخا  هب  ار  مالـسا  دوب  هتـساوخ  وا  زا  هک  نومأم  باوج  رد  زین  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما 
ربمایپ هچنآ  همه  ّتیناّـقح  هب  تداهـش  زین  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم یگدـنب  تلاـسر و  هب  تداهـش  یلاـعت و  يادـخ 

رگید فیاظو  نآ  لاـبند  هب  هتـسناد و  یهـالا  نیـشیپ  ياـهتّجح  نـالوسر و  ناربماـیپ و  همه  هب  تداهـش  زین  هدروآ و  مالـسا  یمارگ 
 : دنسیون یم  شیوخ  كرابم  طخ  هب  ترضح  نآ  .تسا  هدرک  نایب  راصتخا  هب  ار  ناناملسم 

ُدَّمَُحم ِِهب  َءاَج  اَم  َعیِمَج  َّنَأ  َو...ُهنیِمَأ  ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ...َهل َو  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَداَهَـش  ِماَلْـسِْإلا  َضْحَم  َّنإ 
...ِهِجَجُح (1) ِِهئاَِیْبنَأ َو  ِهَّللا َو  ِلُسُر  ْنِم  ُهَْلبَق  یَضَم  ْنَم  ِعیِمَِجب  ِِهب َو  ُقیِدْصَّتلا  ُنِیب َو  _ُ ْملا ُّقَْحلا  َوُه  ِهَّللا  ِْدبَع  ُْنب 

یلص  ) دّمحم هکنیا  ....درادن و  یکیرش  تسا و  هناگی  تسین ، هللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  تداهش  زا  تسا  ترابع  مالسا  تقیقح  انامه 
هدروآ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دّمحم  هچنآ  عیمج  هکنیا  ....تسوا و  نیما  لوسر و  هدـنب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

.دنا هدمآ  مالسا  ربمایپ  زا  شیپ  هک  وا  ياه  تّجح  شناربمایپ و  ادخ و  نالوسر  همه  هب  وا و  هب  قیدصت  و  تسا ، يراکشآ  ّقح  تسا 

یکی هدش و  رکنم  ار  یهلا  ناربمایپ  همه  تقیقح  رد  دوش  رکنم  ار  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  تّوبن  یسک  رگا  هک  تسا  یهیدب  نیا  ربانب 
هک ار  مالسا  مهم  لوصا  ناکرا و  زا 
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ناوت یمن  ار  یصخش  نینچ  و  دنک ؛ یم  راکنا  تسا (1)  یهلا  يایبنا  همه  نید  نتفریذپ 

 : دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دروآ  رامش  هب  ناملسم 

.نِمُْوی (2) َمل  ِلُسُّرلا  َنِم  ُهاَوِس  ْنَِمب  َّرَقَأ  َو  مالسلا ) هیلع   ) َمَیْرَم َْنبا  یَسیِع  ٌلُجَر  َرَْکنَأ  َْول  ُهَّنَأ  اوُمَلْعا  َو 

.دوش یمن  بوسحم  نمؤم  دنک  رارقا  رگید  نالوسر  همه  هب  دنک و  راکنا  ار  میرم  نب  یسیع  هک  یسک  دینادب 

ار رگید  يایبنا  همه  هکنیا  دوجو  اب  دنک  راکنا  ار  یهلا  ناربمایپ  زا  یکی  هک  ار  یـسک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رگید  یتیاور  رد  و 
هک ینالف  مدرک : ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگ ؛ یم  ماّمت  نب  دّمحم  .تسا  هتسناد  رودب  تیاده  زا  هارمگ و  دراد ، لوبق 

ناتسود زا  وا  ایآ  دومرف : ترضح  .دینک  تنامض  ار  وا  تعافش  امش  هک  تفگ  دناسر و  مالـس  تسامـش  نایلاوم  ناتـسود و  زا  یکی 
 : مدرک ضرع  .تساهنیا  زا  رتالاب  یلیخ  وا  رما  سپ  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ ام 

َّرَقَأ ْنَمَک  َوُه  َلاَق : .َرِخْآلا  َدَـحَج  ًاعیِمَج َو  ِهَِّمئَأـْلِاب  َّرَقَأَـف  ُْتُلق : .ٌّلاَـض  َلاَـق : .ِءاَیِـصْوَْألا  َنِم  ِهِدـَْعب  ْنِم  ْفِْرعَی  َْمل  ًاـِّیلَع َو  ِیلاَُوی  ٌلُـجَر  ُهَّنِإ 
ْنِم ٍهَّجُح  ِدْحَج  ْنِم  ِهَّللِاب  ُذوُعَن  مالـسلا ) هیلع   ) یَـسیِِعب َدَحَج  ٍدَّمَحُِمب َو  َّرَقَأ  ْوَأ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ٍدَّمَحُِمب َدَحَج  یَـسیِِعب َو 

.ِهِجَجُح (3)

لفاـغو مگ  دوـمرف : .دسانـش  یمن  ار  وازا  دـعب  يایـصوا  اـما  تـسا  دـقتعم  مالـسلا ) هـیلع   ) ناـنمؤمریما تیـالو  هـب  هـک  تـسا  يدرم 
رارقا مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع هب  هک  تسا  یـسکدنناموا  : دومرف .دـنک  یمراکنا  ار  يرخآ  دـنک و  یمرارقا  ناـماما  همه  هب  متفگ.تسا :

هیلع  ) یسیع هدرک و  رارقا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم هب  ای  دنک  یم  راکنا  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم هدرک و 
.میرب یم  هانپ  ادخ  هب  ادخ  ياه  تّجح  زا  یتّجح  راکنا  زا  .دنک  یم  راکنا  ار  مالسلا )

ار همه  نانآ  .دوب  میلـست  نیدـیهلا  ناربمایپ  همه  نید  ( 19/ نارمع لآ  « ) مالـسالا هللا  دنع  نیدلا  ّنإ  : » دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  - . 1
.دندرک یم  یهلا  ناربمایپ  همه  ادخ و  لباقم  رد  میلست  هب  توعد 

راونالاراحب 23/96. 411 ؛ نیدلا 2 /  لامک  181 ؛ یفاک 1 /  - . 2
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یبلق رارقا  نودب  ینابز  رارقا  ای  قافن  . 2

ینورد ینطاب و  میلست  هب  ندرب  یپ  صخش  کی  مالـسا  تابثا  رد  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  مالـسا  نامیا و  باب  رد  هک  یمهم  هتکن 
زا رگید _  يرهاظ  لامعا  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تّوبن  دیحوت و  هب  وا  يرهاظ  ینابز و  تداهش  هکلب  تسین ، مزال  وا 

.دنک یم  تیافک  ندوب  ناملسم  رب  ....و _  تاکز  جح ، هزور ، زامن ، لیبق 

ُءاَتیِإ ِهاَلَّصلا َو  ُماَقِإ  ُُهلوُسَر َو  ُهُدـْبَع َو  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َُهل َو  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُهَداَهَـش  ُساَّنلا  ِْهیَلَع  يِذَّلا  ُرِهاَّظلا  َوُه  ُماَلْـسِْإلا 
.ماَلْسِْإلا (1) اَذَهَف  َناَضَمَر  ِرْهَش  ُماَیِص  ِْتیَْبلا َو  ُّجِح  ِهاَکَّزلا َو 

یکیرش تسا ، هناگی  تسین ، هللا  زج  ییادخ  هکنیا  هب  تداهش  ینعی  دنتسه  نآ  رب  همه  مدرم  هک  تسا  يراکـشآ  رهاظ و  رما  مالـسا 
مالـسا سپ  ناضمر ، هام  هزور  ادـخ و  هناخ  ّجـح  تاکز و  نداد  زامن و  نتـشاد  اپب  و  تسوا ، لوسر  هدـنب و  دّـمحم  هکنیا  و  درادـن ،

.تسا نیمه 

دیحوت هب  رهاظ  هب  قفانم  .قفانم  رفاک ، نمؤم ، دنا :  هنوگ  هس  یهالا  عیارش  ربارب  رد  اه  ناسنا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تایاور  یسّررب  زا 
ناملـسم عقاو  هب  یـسک  نینچ  هّتبلا  .درادـن  لئاسم  نیا  هب  ینورد  داقتعا  یلو  دـنک  یم  رارقا  رگید  ناربمایپ  مالـسا و  ربمایپ  تلاسر  و 

رامش هب  ناملسم  یمالـسا  هعماج  رد  دشاب  هتـشاد  يرهاظ  لمع  ینابز و  رارقا  دوشن و  مولعم  وا  ینورد  قافن  هک  یتقو  ات  یلو  تسین 
.دوش (2) یم  يراج  وا  رب  ناناملسم  ماکحا  دیآ و  یم 

.246 راونالاراحب 65 /  18 ؛ هعیشلا 1 /  لئاسو  یفاک 2/24 ؛ - . 1
یلوصا یهقف و  بتک  ردـهک  تسا  هدرتسگ  راد و  هنماد  ماکحا  تقیقح و  رظن  زا  قافن  كرـش و  نامیا و  رفک و  هراـبرد  ثحب  - . 2

.دوش یم  افتکا  هزادنا  نیمه  هب  اجنیارد  .تسا  هدیدرگ  حرط  ینید  ناملاع  يوس  زا  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثحابم 
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لوسر یبن و  تخانش  زا  دارم  . 3

هب رارقا  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  مالـسا  مهم  لوصا  زا  یهلا  ناربمایپ  ریاس  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تّوبن  هب  یلاـمجا  رارقا  هک  میتفگ 
زا دـعب  ار  یهلا  ضئارف  تاـبجاو و  لـضفا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  .تـسا و  نآ  تـفرعم  رب  عرف  يزیچ 

 : دنیامرف یم  ناشیا  .تسا  هتسناد  وا  تّوبن  هب  تداهش  لوسر و  تفرعم  وا ، يارب  ّتیدوبع  هب  رارقا  راگدرورپ و  تفرعم 

یَنْدَأ ِهَُّوبُّنلِاب َو  ُهَداَـهَّشلا  ِلوُسَّرلا َو  ُهَفِْرعَم  ُهَدـَْعب  َو  هَّیِدُوبُْعلاـِب ...  َُهل  ُراَْرقِإـْلا  ِّبَّرلا َو  ُهَفِْرعَم  ِناَْـسنِْإلا  یَلَع  اَـهَبَجْوَأ  ِِضئاَرَْفلا َو  َلَْـضفَأ  َّنِإ 
.َّلَجَو (1) َّزَع  ِهَّللا  َنِم  َِکلَذَف  ٍیْهَن  ْوَأ  ٍْرمَأ  ْوَأ  ٍباَتِک  ْنِم  ِِهب  یَتَأ  اَم  َّنَأ  ِِهتَُّوُبِنب َو  ُراَْرقِْإلا  ِلوُسَّرلا  ِهَفِْرعَم 

لوسر و تفرعم  نآ  زا  دـعب  ....وا و  يارب  یگدـنب  رارقا  راگدرورپ و  تفرعم  ناسنا ، رب  اـه  نآ  نیرت  بجاو  ضیارف و  نیرتهب  اـنامه 
هدروآ ادـخ  يوس  زا  هک  تسا  ییهن  رما و  باتک و  هب  رارقاو  وا  تّوبن  هب  رارقا  لوسر  تفرعم  لّوا  هجرد  .تسوا و  تّوبن  هب  تداهش 

.تسا یلاعت  يادخ  زا  اهنیا  همه  سپ  .تسا 

تسا نآ  رگناشن  رما  نیا  .تسا  هدش  هتسناد  وا  تّوبن  هب  تداهش  رارقا و  لوسر  هب  تفرعم  هجرد  نیرت  نییاپ  فیرـش  ثیدح  نیا  رد 
ربماـیپ و تّوـبن  هب  یلاـمجا  رارقا  .تسا  تفرعم  هجرد  هدـنهد  ناـشن  رارقا ، هبترم  هـجرد و  .دراد و  رب  رد  ار  یتـفرعم  يرارقا  ره  هـک 

نیا هزادنا  ره  .تسوا و  تخانـش  هجرد  نیرت  نییاپ  تسا ؛ راگدیرفآ  فرط  زا  تسا  هدروآ  وا  هچنآ  همه  هکنیا  هب  یلامجا  قیدـصت 
.دوب دهاوخ  رتلماک  زین  تفرعم  هزادنا  نامه  هب  دوش  رتمکحم  رتلماک و  قیدصت  رارقا و 

نیا هرابرد  هچنآ  تسین و  يدیدرت  چیه  زین  یهلا  ناربمایپ  تخانش  موزل  رد  نیاربانب 
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.تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  يدعب  ثحابم  رد  هک  تسا  نآ  هب  یبای  تسد  ياههار  تسا  مهم  تخانش 

مود سرد  هدیکچ 

همه بیذکت  ناربمایپ  زا  یکی  بیذکت  تسا و  مالسا  نید  لوصا  زا  یهلا  نالوسر  ایبنا و  همه  تلاسر  تّوبن و  هب  تداهـش  رارقا و  � 
ناربمایپ زا  یکی  ای  دشاب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هدش  راکنا  بیذکت و  ربمایپ  هک  دنک  یمن  یقرف  .تساه و  نآ 

.نیشیپ

رب دوشن _  هتخانـش  وا  ینورد  راـکنا  رفک و  رگا  یناـبز _  رارقا  تسین و  مزـال  یبـلق  تداهـش  رارقا و  یـسک  رب  مالـسا  قدـص  رد  � 
.تسناد ناملسم  ار  یصخش  نینچ  دیابن  نآ  ندوب  هتخانش  تروص  رد  و  تسا ، یفاک  شندوب  ناملسم 

یبن و صخـش  اب  تاماقم  نیا  تبـسن  تلاـسر و  تّوبن و  هب  دـیاب  هدـننک  رارقا  صخـش  سپ  تسا ، تفرعم  رب  عرف  يرارقا  ره  نوچ  � 
هتخادرپ اه  نآ  هب  تفرعم  ياههار  ثحب  رد  هک  یتاهج  هب  تاـیاور  رد  یلو  .دـشاب  حیحـص  شرارقا  اـت  دـشاب  هتـشاد  تفرعم  لوسر 

.تسا هدش  هدرمش  تفرعم  هجرد  نیرت  نییاپ  رارقا  دش  دهاوخ 

تالاؤس

؟ تسیچ هتشذگ  ناربمایپ  زا  یکی  بیذکت  مکح  . 1

.دینک نییبت  ار  نید  رد  تلاسر  تّوبن و  هب  داقتعا  هاگیاج  . 2

؟ تسیچ لوسر  تفرعم  هجرد  نیرتمک  تایاور  رظن  زا  . 3

.دینک نییبت  ار  نامیا  مالسا و  قرف  . 4
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لوسر ّیبن و  دوجو  ترورض  موس : سرد 

هراشا
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 : هراشا

ربمایپ دوجو  هب  ناسنا  زاین  رظنم  ود  زا  لوسر  یبن و  دوجو  ترورـض  موهفم  اب  سرد ، نیا  هعلاطم  زا  سپ  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
اب .دسانـش  زاب  حیحـصان  يانعم  زا  ار  حیحـص  يانعم  ددرگ و  انـشآ  یلاعت ، يادـخ  رب  ناربمایپ  نالوسر و  لاـسرا  بوجو  لوسر و  و 

نایم فالتخا  اههورگ و  نیا  زا  کی  ره  ریرقت  دوش و  انـشآ  دندقتعم  دـنوادخ  رب  نالوسر  لاسرا  بوجو  هب  هک  یفلتخم  ياههورگ 
.دنادب کینار  اه  نآ 

لوسر ای  یبن  دوجو  ترورض  زا  دارم  . 1

 : تسا یسررب  لّمأت و  لباق  رظنم  ود  زا  لوسر  یبن و  دوجو  ترورض 

لوسر ربمایپ و  دوجو  هب  ناسنا  زاین   _ 1

یلاعت يادخ  رب  ناربمایپ  نالوسر و  لاسرا  بوجو   _ 2

.تفرگ دهاوخ  رارق  قیقحت  ثحب و  دروم  یهلا  ناربمایپ  تثعب  تمکح  شخب  رد  لّوا  بلطم 
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هب ناسنا  زاین  تابثا  هک  تسا  مولعم  یلو  .دراد  زاین  یهلا  ناربماـیپ  دوجو  هب  نوگاـنوگ  تاـهج  زا  ناـسنا  هک  دـش  دـهاوخ  تاـبثا  و 
یبلطم ناسنا  نتـشاد  زاین  اریز  .دوب  دـهاوخن  یلاعت  يادـخ  رب  نالوسر  لاسرا  بوجو  موزل و  تابثا  اب  يواسم  یهلا  ناربماـیپ  دوجو 

.مینک یسررب  هناگادج  ار  مود  بلطم  تسا  مزال  نیاربانب  .رگید  يرما  راگدیرفآ ، هلیسو  هب  زاین  نآ  ندروآ  رب  تسا و 

 : یفسلف هاگدید  یمالک و  هاگدید  دراد :  دوجو  هاگدید  ود  یلاعت  يادخ  رب  نالوسر  لاسرا  فطل و  بوجو  هرابرد 

هفسالف رظن  زا  لسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 2

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  رب  بوجو  عون  نیا  ریرقت  رد  رّفظم  موحرم 

فطللاو دوجولا  ضیفل  آدعتـسمو  الباق  لحملا  ناک  اذإف  میرکلاو ، داوجلاو  هدابعب  فیطللا  وهو  قلطملا  هلامک  نم  دابعلاب  فطللا  ّنإ 
َکلذب رمأی  آدـحأ  ّنأ  انه  بوجولا  انعم  سیلو  .همرکو  هدوج  یف  صقن  الو  هتمحر  هحاس  یف  لخب  ذإ ال  ضیفی  نأ  ّدـبال  یلاعت  ّهنإف 

.دوجولا (1) بجاو  ّهنإ  َکلوق  یف  بوجولا  ینعمک  َکلذ  یف  بوجولا  انعم  لب  کلذ ، نع  یلاعت  عیطی  نأ  هیلع  بجیف 

دادعتـساو ّتیلباق  لحم  هاگ  ره  .تسا  میرک  داوج و  فیطل و  شناگدنب  هب  تبـسن  وا  .تسا و  یهلا  قلطم  لامک  زا  ناگدنب  هب  فطل 
یصقن ار  وا  فطل  دوجو و  تسین و  یلخب  وا  تمحر  رد  اریز  .دنک  ضیف  هک  تسا  مزال  ادخ  رب  دشاب  هتشاد  ار  فطل  دوجو و  ضیف 

زا دنوادخ  .ددرگ  بجاو  تعاطا  وا  رب  سپ  دهد  نامرف  رما  نیا  هب  ار  وا  یـصخش  هک  تسین  انعم  نادـب  اجنیا  رد  بوجو  دـشاب  یمن 
.تسا دوجولا » بجاو   » رد بوجودننام  اجنیا  رد  بوجو  يانعم  هکلب  تسا ، رت  هبترم  دنلبو  یلاعتم  نیا 
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امـسا و تهج  زا  لاعتم  ِءدـبم  لامک  ياـضتقم  هک  دـنک  یم  ناـیب  هراـب ، نیا  رد  هفـسالف  زا  یتاـملک  لـقن  زا  دـعب  مه  يزاّرخ  داتـسا 
عنم لخب و  نتشادن  نادنمزاین و  هب  ندرک  فطل  ناسحا و  تافص ،

تاذ رد  لعفلاب  تالامک  مامت  دوجو  ضرف  فالخ  رب  هک  دـمآ  دـهاوخ  مزال  راگدرورپ  تاذ  رد  صقن  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا و 
.تسا یهلا 

ّالإو عنملاو  لخبلا  مدـعو  هیلإ  جاتحی  نم  یلإ  فطللاو  ناسحإلا  وه  تافـصلاو  ءامـسألا  ههج  نم  لاعتملا  ءدـبملا  لامک  یـضتقم  ّنإ 
مکح یلإ  هجاح  نود  نم  هتافصل  مزالو  هتافص  نم  رداصو  فطل  ناسنالا  امیس  قلخلا ال  هیلإ  جاتحی  ام  ّلکف  .هلامک  یف  فلخلا  مزل 

.ملظلا (1) حبقو  لدعلا  موزلب  القعلا 

نیا ریغ  رد  .عنم و  لـخب و  هن  تسا  جاـتحم  هب  تبـسن  فطل  ناـسحا و  تافـص  ءامـسا و  تهج  زا  لاـعتم  دـنوادخ  لاـمک  ياـضتقم 
وا زا  تسوا  تافـص  همزـال  هک  یهلا  فطل  هب  ناـسنا  هژیو  هب  قلخ  ياـهزاین  همه  سپ  .دوش  یم  یفتنم  وا  زا  فـطل  لاـمک  تروـص 

.دشاب هتشاد  ملظ  حبق  لدع و  بوجو  هب  القع  مکح  هب  زاین  هکنیا  نودب  دوش  یم  رداص 

دوج هک  تسا  نشور  .دشاب و  ناحبس  دنوادخ  تاذ  زا  كاکفنا  مدعو  دوجو  ترورـض  يانعم  هب  دیاب  بوجو  هیرظن ، نیا  ساسا  رب 
یفسلف يانعم  هب  یلاعت  يادخ  تاذ  زا  كاکفنا  لباق  فطل  دوج و  رگا  .تسا و  یهلا  لعف  تافـص  زا  ْقلَخ  نوچمه  لضف  فطل و  و 

قلخ اریز  تسا  لـطاب  ینید  فراـعم  ترورـض  ساـسا  رب  نیا  .دـشاب و  هدوب  یقلخ  هراومه  یهلا  تاذ  اـب  دـیآ  یم  مزـال  دـشابن  شا 
.دمآ دیدپ  یهلا  ّتیشم  هب  قلخ  دوبن و  یقلخ  چیه  دوب و  ادخ  ینعی  تسا  یعقاو  يانعم  هب  ثداح 

نامّلکتم رظن  زا  لوسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 3

هراشا

دروم يانعم  اب  نالوسر  لاسرا  فطل و  بوجو  یمالک  يانعم  اّما  دنناد  یم  مزال  دنوادخ  رب  فطل و  ار  نالوسر  لاسرا  زین  نامّلکتم 
رد .تسا  توافتم  هفسالف  رظن 

ص 13. هرامش 35 ، دیفم  هرگنک  تالاقم  هلسلس  - . 1
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.میزادرپ یم  نآ  حرش  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدروخ  دنویپ  یلقع  حبق  نسح و  هلأسم  اب  بوجو  نیا  مالک 

یلقع حبق  نسح و  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  . 1_3

ردـق نآ  یمالک  بتک  رد  یلقع  حـبق  نسح و  هب  لالدتـسا  .تسا و  یلقع  حـبق  نسح و  هلأسم  یمالک  لئاسم  ياه  لیلد  رتشیب  هشیر 
ورف یمالک  لئاسم  زا  يرایسب  دوش  هتفرگ  مالک  زا  لصا  نیا  رگا  هک  تسا  دقتعم  یناحبس  هللا  تیآ  نوچمه  یمّلکتم  هک  تسا  دایز 

 : دنا هتشون  ناشیا  .دزیر  یم 

زا یکی  ناونع  هب  و  دومن ؛ ذاّختا  دوخ  يارب  يرگید  هاگیاپ  حبق  نسح و  هلأسم  مالک ، ملع  شیادیپ  مالـسا و  دیـشروخ  عولط  زا  سپ 
...دیدرگ حرطم  یمالک  ياه  هزوح  رد  تسا  يداقتعا  يرکف و  ثحابم  زا  يرایسب  رد  يدیلک  شقن  ياراد  هک  یمالک ، مهم  لئاسم 

خاک زا  تخیر و  یم  ورف  یمالک  لئاسم  زا  يرایـسب  دـش ، یم  هتفرگ  هّیلدـع  نامّلکتم  تسد  زا  یلقع ) حـبق  نسح و   ) لصا نیا  رگا 
.دنام (1) یمن  یقاب  یلئاسم  زج  مالک  ملع  عیفر 

.دنا هدرمـش  ار  ناربمایپ  تثعب  بوجو  یلاعت و  يادخ  رب  فطل  موزل  هلأسم  تسا  ینتبم  هشیدـنا  نیمه  رب  هک  یلئاسم  زا  ناشیا  سپس 
(2)

، دندقتعم رگید  یخرب  اّما  یفسلف  موزل  ترورض و  يانعم  هب  هن  تسا  یلقع  حبق  نسح و  باب  زا  مالک  رد  بوجو  ناشیا  رظن  زا  سپ 
ینعی .دوجولا  بجاو  دننام  تسا  نآ  یفسلف  يانعم  هب  بوجو  ناربمایپ ، تثعب  فطل و  بوجو  هلأسم  رد  بوجو  زا  ناملکتم  روظنم 

.لاعتم دنوادخ  زا  نآ  كاکفنا  هلاحتسا  دوجو و  ترورض 

خیـش مالک  هّیرظن ، بحاص  هدش و  هداد  تبـسن  نامّلکتم  رتشیب  هب  فطل  هدعاق  بوجو  رد  دـیفم  خیـش  زا  یبلطم  هب  هّجوت  اب  رظن  نیا 
ياـنعم هب  فـطل  بوـجو  هلأـسم  رد  بوـجو  تسا  دـقتعم  وا  .تسا  هتـسناد  هنیمز  نیا  رد  ناـمّلکتم  تاـملک  هـمه  حراـش  ار ، دـیفم 

نیا رد  يزاّرخ  هللا  تیآ  .تسا  یلقع  حبق  نسح و  باب  زا  بوجو  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  هک  ینامّلکتم  رگم  تسا  یفـسلف  ترورض 
 : دسیون یم  هنیمز 

.12 یلقع /  حبق  نسح و  - . 1
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ال هتمکحو ) هملعو  تاذـلا  لاـمک  ههج  نم  يأ   ) َکـلذ وه  فطللا ] فیرعت  یف   ] هروکذـملا ریاـبعلا  دوصقم  ّنأ  یلع  آـضیأ  دهـشیو 
باحـصأ هبجوأ  ام  ّنأ  نم  هدـق  دـیفملا  خیـشلا  هب  حّرـص  ام  ملظلا ) حـبقو  ضرغلا  ضقن  حـبقب  مهمکحو  القعلا  حـیبقت  يأ ال   ) َكاذ

.آملاظ ناکل  لعفی  مل  ول  ّهنأو  هبجوأ  لدعلا  ّنأ  اّونظ  ثیح  نم  مرکلاو ال  دوجلا  ههج  نم  بجو  اّمنإ  فطللا  نم  فطللا 

دوجلا وه  فطللا  بوجو  أـشنم  ّنأ  فطللا  بوـجو  نم  مهدوـصقم  ّنأ  وـهو  هعیـشلا  یملکتم  تاـملک  حرـشل  حلـصت  هراـبعلا  هذـهف 
لدـعلا موزل  هیحان  نم  القعلا  هب  مکح  يذـّلا  یجراخلا  مکحلا  ههج  نم  تاذـلا ال  سفن  ههج  نم  موزللاف  هیلامکلا ، هتافـصو  مرکلاو 

.ملظلا حبقو 

تاشقانملاو ثاحبالا  ترثک  یّتلا  یلقعلا  حبقلاو  نسحلا  هدعاق  وه  مهدنع  فطللا  هدعاق  انبم  ّنأ  نم  لیق  ام  فعـض  رهظی  رکذ  اممو 
لاثمأ یف  فطللا  هدـعاق  انبم  ّنأ  نم  تفرع  امل  هب  قیلی  ضرغلاب ال  لالخإلاو  لامکتـسالا ، وه  ضرغلا  ّنأب  لالدتـسالا  وه  مزّالاف  اهیف 

یف لاق  ثیح  َکلذ  وه  ضعب  رهاظ  ناک  نإو  یلقعلا  حـبقلاو  نسحلا  هدـعاق  ـال  هضقاـنملاو  فلخلا  هلاحتـسا  وه  هروکذـملا ، رئاـبعلا 
.حیبق (1) فطللا  كرتف  حیبق  ضرغلا  ضقنو  ضرغلل  ضقن  فطللا  كرت  ّنإ  هبیرقت :

زا بوجو  هن  تسا  تمکحو  ملع  تاذ و  لامک  باب  زا  بوجو  فطل ] فیرعت  رد   ] نامّلکتم تاراـبع  دوصقم  هکنیا  رب  رگید  دـهاش 
يادخ قح  رد  فطل  هب  نالئاق  هک  یبوجو  دیامرف : یم  هک  تسا  هّرـس ) سدق   ) دیفم خیـش  ترابع  حیرـص  یلقع ، حـبق  نسح و  باب 
دهاوخ ملاظ  دنکن  فطل  وا  رگا  دنا  هدرک  نامگ  نانآ  هک  لدع  تهج  زا  هن  تسا  مرکو  دوج  باب  زا  بوجو  دـندقتعم  نادـب  یلاعت 

.دوب
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داوج و نامه  فطل  بوجو  أشنم  فطل و  بوجو  زا  نانآ  دوصقم  هک  دراد  ار  هعیش  نامّلکتم  تاملک  حرـش  ّتیحالـص  ترابع  نیا 
دـشاب ترابع  هک  یجراخ  مکح  هب  هن  ددرگ  یم  رب  تاذ  سفن  هب  موزل  سپ  .تسا  یهلا  تاذ  لاـمک  هک  تسا  دـنوادخ  ندوب  میرک 

دزن فـطل  هدـعاق  ياـنبم  هدـش  هتفگ  هک  دوـش  یم  رهاـظ  لوـق  نیا  فعـض  بیترت  نیدـب  .ملظ  حـبق  لدـع و  موزل  هب  ـالقع  مکح  زا 
.دراد دوجو  نآ  هرابرد  یناوارف  تاشقانم  اه و  ثحب  هک  يا  هدعاق  تسا ، یلقع  حبق  نسح و  هدعاق  هعیش  نامّلکتم 

نآ راوازـس  ضرغ  هب  لالخا  تسا و  وا  ندیـسر  لامک  هب  قلخ  تقلخ  زا  یلاعت  يادخ  ضرغ  هک  درک  لالدتـسا  هنوگ  نیا  دیاب  سپ 
فطل و دوج و  لامک  رد  ضقن  ْفلُخ و  موزل  هعیش  نامّلکتم  تارابع  رد  فطل  هدعاق  يانبم  هک  دش  مولعم  اریز  .تسین  سدقم  تاذ 

بیرقت رد  اریز  تسا  نیمه  اجنیا  رد  نانآ  زا  یـضعب  مالک  رهاظ  هّتبلا  .یلقع  حبق  نسح و  هدـعاق  هن  تسا  لاعتم  دـنوادخ  یتاذ  مرک 
.تسا حیبق  فطل  كرت  سپ  تسا  حیبق  ضرغ  ضقن  تسا و  ضرغ  ضقن  فطل  كرت  دیوگ : یم  لالدتسا 

کش و هنوگچیه  ياج  دننالوسر  لاسرا  ناربمایپ و  تثعب  موزل  لاعتم و  دـنوادخ  رب  فطل  موزل  هب  لئاق  هّیلدـع  نامّلکتم  هک  نیا  رد 
نسح و هب  داقتعا  هدمآ _  زین  یناحبـس  هللا  تیآ  هتـشون  رد  هک  هنوگ  نامه  موزل _  نیا  هب  مکح  ِهاگتـساخ  أشنم و  .تسین و  دـیدرت 

رظن هب  .تسا  یسررب  شواک و  روخ  رد  دنا ؛ هدرک  لیلحت  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  هلأسم  نیا  يزاّرخ  هللا  تیآ  ارچ  اّما  .تسا  یلقع  حبق 
یلقع ار  لاـعفا  حـبق  نسح و  یخرب  اریز  .دـشاب  یلقع  حـبق  نسح و  لـصا  رد  فـالتخا  هاگدـید ، ود  نیا  فـالتخا  أـشنم  دـسر  یم 

ییالقع ماکحا  نینچ  حرط  نیاربانب  .دنا  هدرمش  ناشعامتجا  ماظن  يارب  القع  رابتعا  هب  هتسباو  هماع و  تاروهشم  زا  ار  نآ  هتـسنادن و 
.دـنزاس جراخ  نوناق  نیا  زا  ار  لسر  لاـسرا  موزل  فطل و  بوجو  دـنا  هدرک  یعـس  هتـسنادن و  حیحـص  لاـعتم  دـنوادخ  دروم  رد  ار 

رد ییابطابط  هماّلع 
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 : دیامرف یم  حبق  نسح و  يریگ  لکش  ّتیفیک 

...دـش و نسح  يانعم  هجوتم  وا ، تروص  رد  هژیو  هب  تقلخ  لادـتعا  اضعا و  بساـنت  هب  شیوخ  ناـعونمه  هدـهاشم  اـب  ادـتبا  ناـسنا 
میمعت عامتجا  فرظ  رد  دوصقم  نیوانع  يرابتعا و  یناعم  لاعفا و  هب  ار  نآ  سپـس  ...تسناد  دب  حیبق و  ار  لادـتعا  بسانت و  فالخ 

سپ .تسناد  دب  ار  قفاوم  ریغ  درمـش و  بوخ  دوب  وا  تایح  ذئاذل  یناسنا و  یگدنز  تداعـس  عامتجا و  ضرغ  اب  قفاوم  هچنآ  .داد و 
نآ ریاظن  ینمـشد و  ملظ و  دش و  هدیمان  بوخ  لیبق  نیا  زا  رگید  يروما  تحیـصن و  تیبرت و  میلعت و  قحتـسم و  هب  ناسحا  لدع و 

...دش (1) هدرمش  دب 

نسح و یهلا  لاعفا  دروم  رد  هک  دش  ثعاب  حبق  نسح و  تخانش  رد  لقع  لالقتسا  نتخادنا  راک  زا  حبق و  نسح و  ندرمش  يرابتعا 
 : دسیون یم  هنیمز  نیا  رد  يرهطم  داتسا  .دشاب  هتشادن  انعم  حبق 

يا هشیدنا  تسا ، هدش  لیکـشت  نآ  زا  رـشب  یقالخا  نادجو  هک  ناسنا  رد  اهراک  يدب  یکین و  و  حبق ، نسح و  هشیدنا  امکح  رظن  زا 
رازبا هطساو و  هک  تسا  نیا  ششزرا  همه  یفشک ، یملع و  هن  تسا  یلمع  شزرا  يرابتعا ، هشیدنا  شزرا  یقیقح ، هن  تسا  يرابتعا 

ار اه  هشیدنا  هنوگنیا  لعف » تلآ   » ناونع هب  تسا  راچان  دـسرب  يدارا  لاعفا  رد  دوخ  یلامک  فدـه  هب  هکنیا  يارب  هّوقلاب  لعاف  .تسا 
اـهتّیلعاف و هنوگنیا  زا  تسا  صلاـخ  ّتیلعف  ضحم و  لاـمک  فرـص و  دوـجو  هک  ّتیدـحا  سّدـقم  تاذ  .دـیامن  مادختـسا  دزاـسب و 

.تسا (2) هّزنم  ّتیفیک  ره  لکش و  ره  هب  تلآ »  » مادختسا زا  اه و  هشیدنا  هنوگنیا 

سپ ود ؛ نآ  ندوب  يرابتعا  ییالقع و  هن  دـنا  لاعفا  حـبق  نسح و  ندوب  یتاذ  یلقع و  هب  لـئاق  ناـمّلکتم  همه  ناـیلوصا و  رتشیب  یلو 
يراج قلاخ  قلخ و  دروم  رد  يرظن  لقع  تاکردم  ماکحا و  نوچمه  ملظ _  حبق  لدـع و  نسح  لثم  ار _  یلمع  لقع  ماکحا  نانآ 

.دنناد یم 

.ءاسن هروس  هیآ 77_80  ریسفت  نازیملا 5/10  ریسفت  - . 1
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لدع و نسح  دنراد ، لوبق  ناسکی  روط  هب  قلاخ  قلخ و  دروم  رد  ار  ود  نآ  عافترا  نیضیقن و  عامتجا  هلاحتـسا  هک  هنوگ  نامه  ینعی 
.دنناد یم  يراج  دروم  ود  ره  رد  زین  ار  ملظ  حبق 

دیفم خیش  مالک  رد  فطل  بوجو  حیحص  يانعم  . 2_3

هّیماما گرزب  نامّلکتم  زا  هکنیا  اب  دیفم _  خیش  موحرم  يو  رظن  زا  هک  دیدرگ  مولعم  دش ؛ لقن  يزاّرخ  هللا  تیآ  زا  هچنآ  هب  هجوت  اب 
تـسا هدرک  یط  ار  نافوسلیف  هار  یلاعت  يادخ  رب  نالوسر  لاسرا  فطل و  بوجو  هلأسم  رد  هّیلدع  نامّلکتم  ریاس  فالخ  رب  تسا _ 
ناشیا تاملک  میتسناد  مزال  دوش  نشور  رتشیب  هلأسم  هکنیا  يارب  لاح  .تسا  هتـسنادن  یلقع  حبق  نسح و  تاعورف  زا  ار  هلأسم  نیا  و 

: دنا هتشون  هراب  نیا  رد  ناشیا  هن ؟ ای  تسا  حیحص  ناشیا  هب  یتبسن  نینچ  مینیبب  ات  مینک  لقن  ًانیع  دروم  نیا  رد  ار 

هلعفی مل  ول  ّهنأو  هبجوأ  لدـعلا  ّنأ  اّونظ  ثیح  نم  ـال  مرکلاو  دوجلا  ههج  نم  بجو  اـّمنإ  فطّللا  نم  فطللا  باحـصا  هبجوأ  اـم  ّنإ 
.آملاظ (1) ناکل 

نانآ هک  لدـع  تهج  زا  هن  تسا  مرک  دوج و  باب  زا  دـنا  هتـسناد  بجاو  یلاعت  يادـخ  رب  فطل  هب  نـالئاق  هک  فطل  بوجو  اـنامه 
.دوب دهاوخ  ملاظ  دنکن  فطل  وا  رگا  دنا  هدرک  نامگ 

تاذ ياضتقا  تسا ؛ يراع  يرظن  گنت  لخب و  زا  تسا و  مرک  دوج و  تفص  هب  فصّتم  آتاذ  یلاعت  يادخ  نوچ  هک  دندقتعم  ناشیا 
یتح دـشاب  هنادواـج  شماـعنا  ضیف و  دزرون و  غیرد  شناگدـنب  هراـبرد  یفطل  چـیه  زا  هدرک و و  لـسر  لاـسرا  هک  تسا  نیا  یهلا 

ياضتقا درک  دهاوخ  هبوت  شناهانگ  زا  دهد  تلهم  رگا  ار  شراکهانگ  هدنب  نالف  هک  دنادب  رگا  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـندقتعم  ناشیا 
.دنکن حور  ضبق  ار  وا  هک  تسا  نآ  شمرک  دوج و  لدع و 

.هب یـضقیو  تفـصو  ام  بجوی  همرکو  هدوجو  همـسا  لج  هللا  لدـع  ّنإو  .همرتخی  نأ  زجی  مل  هتیـصعم  نم  بات  هاقبأ  نإ  ّهنأ  ملع  نم 
.هجاحلاو (2) لخبلا  وأ  هب  ثبعلا  فصو  ّقلعت  هلاحتسال  هفالخ  هنم  زوجی  الو 

.59 تالاقملا /  لئاوا  - . 1
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هب رما  نیا  .دناریمب و  ار  وا  تسین  زیاج  تشگ  دهاوخ  زاب  شیوخ  نایصع  زا  درادب  هدنز  ار  یصاع  هچنانچ  دنادب ، رگا  یلاعت  يادخ 
یهلا دوجو  تحاس  رب  زاین  لخب و  ثبع و  اریز  تسین  زیاج  وا  رب  نآ  فالخ  دریگ و  یم  تروص  یهلا  مرک  دوج و  لدـع و  ياضتقا 

.تسا لاحم 

هدرک انعم  یهلا  تاذ  اب  هطبار  رد  ار  تمکح  مرک و  دوج و  تفـص  هک  دـهد  یم  ناشن  ناـشیا  تراـبع  رهاـظ  هک  تسا  تسرد  هّتبلا 
دناد یمن  یلزا  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ضیف  و  تسا ؛ نآ  مدع  زا  دعب  ملاع ، ثودح  هب  نیدـقتعم  زا  ناشیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب  یلو  تسا 

اب هک  دوش  انعم  يا  هنوگ  هب  اجنیا  رد  ناشیا  تاملک  تسا  مزال  سپ  دوب  دهاوخن  لخب  اب  يواسم  ادـخ  زا  ضیف  دوبن  بیترت  نیدـب  و 
.دشابن یفانت  رد  ناشیا  یمالک  لیصا  لصا  نآ 

ار ضیف  مدع  دـنناد و  یم  یلزا  ار  یهلا  ضیف  دـنرادن و  نآ  دوبن  زا  دـعب  ملاع  ثودـح  هب  داقتعا  امکح  هفـسالف و  هک  اجنآ  زا  یلو 
.تسناد یکی  ار  ود  نیا  ناوت  یمن  سپ  دنرادنپ  یم  لخب  اب  يواسم 

هدرک فیـصوت  مرک  دوج و  تفـص  هب  ار  دوخ  نوچ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  هّرـس ) سدق   ) دیفم خیـش  روظنم  دـسر  یم  رظن  هب 
دیاـب مه  مرک  دوـج و  سپ  دنراوتـسا ؛ تمکح  ساـسا  رب  همه  یهلا  لاـعفا  تسا و  یهلا  لاـعفا  تافـص  زا  مه  مرک  دوـج و  تسا و 

.دوش یم  رداص  ناحبس  دنوادخ  زا  ًاعطق  دشاب _  هنامیکح  مرک  دوج و  رگا  .دشاب و  هنامیکح 

رگا نوچ  .تسا  بجاو  لاعتم  دـنوادخ  رب  فطل  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یکی  ناملکتم  رگید  اب  مه  دـیفم  خیـش  موحرم  رظن  نیا  ربانب 
یم جارب  نبا  یـضاق  .تسا  تمکح  فالخ  تسا  وغل  هدوهیب و  يرما  ضرغ  ضقن  نوچ  دـیآ و  یم  مزال  ضرغ  ضقن  دـشابن  فطل 

 : دیوگ

عطقنی الئل  مامإلا  ءاقبإ  مهعاطقنا  دعبو  مهنامز  یف  لسرلا  لاسرإو  لقعلا  لامکإو  ّهلدألا  بصن  وه  فطللاف  ...بجاو  هللا  یلع  فطللا 
.هضرغ (1) طیخ 

.247 هقفلا /  رهاوج  - . 1
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زا دعب  ناشنامز و  رد  نالوسر  لاسرا  لقع و  ندرک  لماک  اه و  لیلد  بصن  زا  تسا  ترابع  فطل  سپ  ...تسا  بجاو  ادخ  رب  فطل 
.ددرگن عطق  یهلا  ضرغ  هتشر  ات  ماما  ياقبا  اه  نآ  عاطقنا 

 : دیامرف یم  زین  یسوط  نیّدلاریصن  هجاوخ  موحرم  و 

.هب (1) ضرغلا  لیصحتل  بجاو  فطللا  ّنإ 

.تسا هتسباو  نادب  ضرغ  لیصحت  هکنیا  يارب  تسا  بجاو  فطل  انامه 

لزنم هب  ار  يرگید  یـصخش  رگا  هک  دـننز  یم  لاـثم  نینچ  فطل  بوـجو  ناـیب  يارب  ناـمّلکتم  زا  یخرب  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هب  و 
ضرغ دوش و  یمن  رضاح  ینامهیم  رد  يو  دنکن  اّیهم  یّصاخ  طیارـش  وا  يارب  رگا  هک  دنادب  دنک و  توعد  ماعط  فرـص  هب  شیوخ 

القع تّمذم  دروم  دنکن  اّیهم  وا  يارب  ار  طیارش  نآ  رگا  تروص  نیا  رد  دشاب  اذغ  فرص  شلزنم و  رد  وا  روضح  مه  هدننک  توعد 
 : دیامرف یم  یسوط  خیش  موحرم  .دوش  یم  عقاو 

نم هیلإ  دوعی  ام  نود  ّوعدملا  عفن  هضرغو  ماعطلا ، رـضحأ  هماعط و  یلإ  هریغ  اعدول  اندـحأ  ّنأ  وه  فطللا  بوجو  یلع  ّلدـی  يذـّلاو 
امو هیلإ  همالغ  ذـقنأ  وأ  هعقر  هیلإ  بتک  وأ  فیطل  مـالکب  همّلک  وأ  ههجو  یف  مّسبت  یتم  ّهنأ  هّنظ  یلع  بلغ  وأ  ملعو  اـهریغ  وأ  هّرـسم 

ّریغتی ملام  کلذ  لعفی  نأ  هیلع  بجو  رـضحی  مل  کلذ  لعفی  مل  یتمو  رـضح  هتبترم ، نم  هل  ّطح  الو  هیلع  هّقـشم  امم ال  کلذ  هبـشأ 
عنمک فطللا  عنم  راص  اذـهلف  .ههجو  یف  هباب  قلغ  ول  ّقحتـسی  امک  القعلا  نم  مذـلا  ّقحتـسا  هلعفی  مل  یتمو  هماـعط  روضح  نع  هیعاد 

.هدحاو (2) هّلعلا  ّنأل  یلاعت  هیلع  فطللا  لعف  بوجو  یضتقت  اذهو  .حبقلا  یف  نیکمتلا 

هن دـشاب  وا  هب  عفن  ندـناسر  ام  ضرغ  مینک و  توعد  ماـعطا  رد  روضح  يارب  ار  یـسک  اـم  رگا  هک  تسا  نآ  فطل  بوجو  رب  لـیلد 
.دوخ يارب  نآ  ریغ  رورس و  لوصح 

.324 داقتعالا /  دیرجت  حرش  - . 1
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يارب یـصخش  نداتـسرف  اب  ای  همان  نداتـسرف  اب  ای  میالم  نحل  مّسبت و  اـب  هارمه  توعد  اـت  هک  میـشاب  هتـشاد  يوق  ّنظ  اـی  مینادـب  رگا 
رب تروص  نیا  رد  دوش ، یمن  رـضاح  وا  درادن ، لابند  هب  مه  نأش  صقن  تسین و  راوشد  اه  نآ  هب  لمع  هک  روما  نیا  دننام  توعد و 

روکذـم صخـش  روضح  زا  وا  ضرغ  هک  ییاج  ات  هّتبلا  دـهد  ماجنا  ار  شیوخ  توعد  تروص  ناـمه  هب  تسا  بجاو  هدـننک  توعد 
دوب دـهاوخ  شهوکن  قحتـسم  القع  رظن  زا  دـنکن  توعد  ار  وا  دـش  هتفگ  هک  یتروص  هب  رگا  دوجو  نیا  اب  .دـشاب  هدرکن  ادـیپ  رییغت 

.دوش یم  القع  رظن  زا  وا  شهوکن  بجوم  وا  يور  هب  برد  نتسب  هک  روطنامه 

مه یلاعت  يادخ  رب  فطل  بوجو  .دوش  یم  هدرمـش  حیبق  القع  رظن  زا  تاناکما  هّیهت  مدع  دننام  فطل  عنم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
.تسا یکی  دروم  ود  ره  رد  بوجو  لیلد  اریز  .تسا  باب  نیمه  زا 

ضقن نامه  نامّلکتم _  رگید  دننام  هب  هتسناد _  مرک  دوج و  باب  زا  ار  فطل  بوجو  هکنیا  زا  خیـش  روظنم  هک  بلطم  نیا  دهاش  و 
 : دسیون یم  ناشیا  .تسا  هّیداقتعالا  تکّنلا  باتک  رد  ناشیا  دوخ  ترابع  .تسا  ضرغ 

؟ همکحلا یف  بجاو  فطللا  ّنأ  یلع  لیلدلا  ام  لیق : نإف 

.بولطملا (1) وهو  همکحلا  یف  آبجاو  نوکیف  هیلع  فّلکملا  ضرغ  فقوت  هبوجو  یلع  لیلدلا  باوجلاف :

رب فّلکم  ضرغ  فّقوت  بوجو  نیا  رب  لـیلد  هک : تسا  نآ  باوج  دراد ؟ یلیلد  هچ  تمکح  باـب  زا  فطل  بوجو  دوش ، هتفگ  رگا 
.تسا بولطم  نآ  دوش و  یم  بجاو  تمکح  باب  زا  سپ  تسا  فطل 

.35 هیداقتعالا /  تکنلا  - . 1

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_49_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:50

.دنا هتسناد  بجاو  فطل  باب  زا  ار  ایبنا  بصن  لسر و  لاسرا  هک  دنا  هدرک  نایب  تهج  نآ  زا  ار  فطل  بوجو  ناشیا  هتبلا 

موس سرد  هدیکچ 

لئاق نوچ  نانآ  ینعی  .تسا  یلقع  حبق  نسح و  باب  زا  هّیلدع  نامّلکتم  رظن  زا  لاعتم  دـنوادخ  رب  نالوسر  لاسرا  فطل و  بوجو   �
یم یلقع  حـیبق  ضرغ و  ضقان  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  ار  نـالوسر  لاـسرا  مدـع  يراـبتعا ؛ یعرـش و  هن  دـنا  یلقع  حـبق  نسح و  هب 

.دنرامش

هدـش نالوسر  لاسرا  بوجو  يانعم  رد  ناشیا  نانخـس  زا  تشادرب  فـالتخا  بجوم  هنیمز  نیا  رد  دـیفم  خیـش  تاـملک  فـالتخا   �
.تسا

.یمالک يانعم  یفسلف و  يانعم  تسا : هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  انعم  ود  هب  یلاعت  يادخ  رب  نالوسر  لاسرا  فطل و  بوجو   �

رد اریز  .لاعتم  دنوادخ  تاذ  زا  ضیف  فطل و  مرک و  دوج و  كاکفنا  مدع  دوجو و  ترورض  زا  تسا  ترابع  نآ  یفـسلف  يانعم   �
.تسا یهلا  تاذ  رد  صقن  هک  دیآ  یم  مزال  لخب  تروص  نیا  ریغ 

تالاؤس

.دینک نییبت  مالک  هفسلف و  هاگدید  ود  زا  ار  لوسر  لاسرا  بوجو  يانعم  . 1

.دینک نایب  ار  رظنم  ود  نیا  توافتو  یسررب  رظنم  ود  زا  ار  یبن  دوجو  ترورض  . 2

.دینک نییبت  دیفم  خیش  رظن  زا  ار  فطل  بوجو  . 3
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نآ تالاکشا  یلاعت و  يادخ  رب  فطل  بوجو  مراهچ : سرد 

هراشا
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 : هراشا

انـشآ یلاعت  يادخ  رب  نالوسر  لاسرا  یفـسلف  بوجو  هب  لوق  تالاکـشا  اب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
.دنک یسّررب  دقن و  ادخ » رب  فطل  بوجو   » عوضوم رد  ار  نامّلکتم  امکح و  تایرظن  دناوتب  دوش و 

هب بوجو  زا  .یلقع  حـبق  نسح و  باب  زا  ای  تسا  یفـسلف  موزل  ترورـض و  باب  زا  اـی  فطل  بوجو  هک  دـش  مولعم  شیپ  سرد  رد 
رد انعم  ود  ره  هب  فطل  بوجو  دسر  یم  رظن  هب  .یمالک  بوجو  هب  مود  يانعم  زا  دـش و  ریبعت  یفـسلف  بوجو  ناونع  هب  لّوا  يانعم 

.دوش یم  یسررب  قیقحت و  اه  لاکشا  نیا  سرد  نیا  رد  .تسا  يّدج  تالاکشا  راچد  لاعتم  دنوادخ  دروم 

فطل یفسلف  بوجو  لاکشا  . 1

نآ ندـمآ  دـیدپ  زا  دـناوتب  تاذ  هکنیا  نودـب  دـیآ  یم  دـیدپ  تاذ  نورد  زا  هـک  تـسا  یترورـض  ناـمه  هاگدـید  نـیا  رد  بوـجو 
تسا ضیف  ياراد  هراومه  تاذ  ددرگ و  یم  بوسحم  یلاعت  يادخ  تاذ  تفص  دوج  مرک و  فطل و  ساسا  نیا  رب  .دنک  يریگولج 

.تسا لاحم  یضرف  دوج ، ضیف و  نودب  تاذ  دوجو  ضرف  و 
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رب .دـشاب  یم  یهلا  نایدا  لوصا  ساسا و  هک  تسا  لدـع  اب  هارمه  هناردـتقم  ضیف  يدارا و  ّتیقلاـخ  لـباقم  هطقن  تسرد  هّیرظن  نیا 
قلخ زا  دعب  قلخ و  زا  شیپ  .درک و  شنیرفآ  هب  عورـش  دعب  دوبن  راک  رد  یقلخ  چـیه  دوب و  لاعتم  دـنوادخ  ینید  ياه  هزومآ  ساسا 

قلخ و زا  شیپ  فطل  مرک و  دوج و  تقیقح  هب  یلاعت  يادخ  فاّصتا  نینچمه  .تسا  هدماین  دـیدپ  لاعتم  دـنوادخ  رد  يرییغت  چـیه 
زا دعب  دوب و  اناوت  ندرک  قلخ  رب  دوب  هدرکن  قلخ  هک  هاگنآ  وا  اریز  .تسا  هدرکن  داجیا  وا  تاذ  تقیقح  رد  یقرف  چـیه  قلخ  زا  دـعب 

زجع و زا  درب  یمن  نیب  زا  هک  لاحو  دوبن  لخب  رس  زا  دوب  هدرکن  قلخ  هک  هاگنآ  .تسا  اناوت  نآ  ياقبا  ندرب و  نیب  زا  رب  مه  شنیرفآ 
.تسین وا  یناوتان 

ناملکتم رظن  لاکشا  . 2

یهلا تمکح  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 1_2

رگید دـننام  زین  ناشیا  هک  دـش  مولعم  تسا ؛ توافتم  بوجو  يانعم  رد  هفـسالف  اـمکح و  مـالکاب  دـیفم  خیـش  موحرم  مـالک  میتفگ 
زا یهلا  فاطلا  هرابرد  انعم  نیا  هب  بوجو  ایآ  هک  دـید  دـیاب  لاح  .دـناد  یم  یلقع  حـبق  نسح و  باب  زا  ار  بوجو  هّیلدـع  نامّلکتم 

؟ هن ای  تسا  حیحص  اه  نآ  ریاظن  ناماما و  بصن  نالوسر و  لاسرا  لقع و  لامکا  لیبق 

نانآ دسر  یم  رظن  هب  دنراد ؟ زاین  یتامدقم  هچ  هب  رما  نیا  هب  ناشلالدتسا  رد  نامّلکتم  دید  دیاب  لاؤس  نیا  باوج  ندش  نشور  يارب 
 : دننک تباث  ار  رما  هس  دیاب 

هرعاشا و دننام  دنا  یعرـش  حبق  نسح و  هب  لئاق  هک  یناسک  نیا  ربانب  .دنیامن  تابثا  ار  ملظ  حبق  لدـع و  نسح  ندوب  یلقع  دـیاب  لّوا 
.دش دنهاوخن  عناق  نامّلکتم  نایب  نیا  اب  نایلوصا  زا  یخرب  امکح و  دننام  دنا  حبق  نسح و  ندوب  يرابتعا  هب  لئاق  هک  نانآ 

؟ تسیچ ناسنا  تقلخ  زا  یهلا  ضرغ  هک  دننک  نشور  دیاب  مود 

دنکن ادیپ  قّقحت  یلاعت  يادخ  يوس  زا  فاطلا  نیا  رگا  هک  دننک  تابثا  دیاب  موس 

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 71 

http://www.ghaemiyeh.com


55 ص :

.دیآ یم  مزال  ضرغ  ضقن 

ناسنا تقلخ  زا  لاعتم  دنوادخ  ضرغ  دید  دـیاب  سپ  ییالقع ؛ یعرـش و  هن  تسا  یلقع  ملظ ، حـبق  لدـع و  نسح  هک  تسا  نآ  قح 
اریز .مینک  هعجارم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تاـیاور  نآرق و  هب  هکنیا  زج  تسین  يا  هراـچ  لاؤس  نیا  خـساپ  نتفاـی  يارب  .تسیچ 
دراد دوجو  هراب  نیا  رد  هیآ  ود  میرک  نآرق  رد  .تسین  سرتسد  لباق  وا ، اب  طابترا  نودب  رشب  يارب  لاعتم  دنوادخ  ياهراک  تمکح 

:

.نوُدبْعَیل (1) ّالإ  ْسنإلاَو  نِجلا  ُْتقَلَخ  اَم 

.دننک متدابع  هکنیا  زج  مدیرفاین  ار  سنا  نج و 

.ْمُهَقَلَخ (2) َِکلِذلَو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  ّالِإ  َنی *  _ ِِفلَتُْخم َنُولازَی  الَو  ًهَدِحاو  ًهَّمُأ  َساّنلآ  َلَعََجل  َکُّبَر  َءاش  َْولَو 

هک یـسک  زج  دـنراد  فالتخا  هراومه  نانآ  هک  یلاـح  رد  .داد  یم  رارق  دـحاو  تّما  ار  مدرم  همه  تساوخ  یم  تراـگدرورپ  رگا  و 
.تسا هدرک  قلخ  ار  اه  نآ  رما  نیا  يارب  و  دهد ، رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ار  وا  تراگدرورپ 

هیآ رد  و  دبای ؛ یمن  قّقحت  ناحبس  دنوادخ  تفرعم  نودب  هک  تسا  هدش  یفّرعم  لاعتم  دنوادخ  تدابع  تقلخ  زا  فده  لّوا  هیآ  رد 
هدش نایب  زین  يرگید  تاهج  ود ، نیا  رب  هوالع  مه  تایاور  رد  .تسا و  هدش  هدرمش  ناسنا  تقلخ  فده  یهلا  فطل  تمحر و  مود 

ملع و ذافنا  تمکح ، راهظا  نادـیواج ، تمعن  هب  لاصیا  تعفنم ، ندـناسر  تردـق ، راـهظا  لاـعتم ، دـنوادخ  تفرعم  هلمج  زا  تسا ؛
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .ریبدت  ياضما 

َِکلَذـِب اُوبِجْوَتْـسَیَف  ُهَتَعاَط  ْمُهَفِّلَُکِیل  ِِهتَرْدـُق َو  ِراَـهْظِِإل  ْمُهَقَلَخ  ْلـَب  يًدُـس  ْمُهْکُْرتَی  َْمل  ًاـثَبَع َو  ُهَْقلَخ  ُْقلْخَی  َْمل  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإ 
َِبلْجَِیل ْمُهَقَلَخ  اَم  ُهَناَوْضِر َو 

.56 ( / 51) تایراذلا - . 1
.118 ( / 11) دوه - . 2
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.َِدبَْألا (1) ِمیِعَن  َیلِإ  ْمُهَلِصُوی  ْمُهَعَْفنَِیل َو  ْمُهَقَلَخ  َْلب  ًهَّرَضَم  ْمِِهب  َعَفْدَِیل  َال  ًهَعَْفنَم َو  ْمُْهنِم 

شیوخ و تردـق  راهظا  يارب  ار  اه  نآ  هکلب  تسا  هتـشاذگن  لمهم  ار  اه  نآ  تسا و  هدـیرفاین  هدوهیب  ار  قلخ  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
یتعفنم ات  تسا  هدیرفاین  ار  اه  نآ  .دـندرگ و  وا  تشهب  بجوتـسم  وا ، زا  تعاطا  اب  ات  تسا  هدـیرفآ  شیوخ  تعاط  هب  فیلکت  يارب 

هب ار  نانآ  دـهد و  عفن  اه  نآ  هب  ات  تسا  هدرک  ناشقلخ  هکلب  دـنک  عفد  ار  يررـض  اـه  نآ  هطـساو  هب  اـی  دروآ  تسدـب  اـه  نآ  زا  ار 
.دناسرب يدبا  تمعن 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  و 

.ِهتَِّیبُوبُر (2) ِهَقیِقَح  ِِهتَمْکِح َو  ِراَهْظِِإل  َِکلَِذب  ًادِّحَوَتُم  َءاَش  َْفیَک  َءاَش  اَم  َقَلَخ 

.شیوخ ّتیبوبر  تقیقح  تمکح و  راهظا  يارب  دیرفآ ، هک  ار  نآ  دیرفآ  ییاهنت  هب  وا 

 : دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و 

.ِهِرِیبْدَت (3) ِءاَْضمِإ  ِهِْملِع َو  ِذاَْفنِإ  ِِهتَمْکِح َو  ِراَهْظِِإل  ْمُهَقَلَخ 

.شیوخ ریبدت  ياضما  ملع و  ذافنا  تمکح و  راهظا  يارب  ار  اه  نآ  درک  قلخ 

.تسا هدشن  نایب  هک  دشاب  هتفهن  تادوجوم  تقلخ  رد  زین  يرگید  ياهتمکح  تسا  نکمم 

وغل و تقلخ  هک  درک  تابثا  نآ  نتفر  نیب  زا  اـب  یگداـس  هب  ناوتب  اـت  تسین  یکی  تقلخ  زا  فدـه  مینک  یم  هدـهاشم  هچناـنچ  سپ 
دنوادـخ رب  ار  نالوسر _  لاـسرا  هلمج  زا  فطل _  بوجو  دـش  ناـیب  هک  اهلالدتـسا  نیا  اـب  ناوت  یمن  هجیتن  رد  .تسا  هدـش  هدوهیب 

همه يافتنا  دیاب  ادتبا  دنوادخ  رب  یئیش  قلخ  بوجو  تابثا  زا  شیپ  اریز  .درک  تابثا  لاعتم 

.313 راونالاراحب 5 /  9 ؛ عیارشلا /  للع  - . 1
.263 راونالاراحب 4 / 9 ؛ عیارشلا /  للع  105 ؛ یفاک 1 /  - . 2
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.تسا يرشب  ملع  ّدح  زا  رتارف  رما  نیا  .درک و  تابثا  نآ  تقلخ  رد  ار  ضارغا 

ییاهناسنا اه (1) و  ترتف  دوجو  هب  هجوت  اب  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  رگید  يوس  زا 

نیفعـضتسم اهدرخ و  یب  اه و  هناوید  لاـفطا و  باـب  رد  هک  یتاـیاور  زین  و  تسا ؛ هدروخن  اـه  نآ  شوگ  هب  ینامـسآ  ربخ  چـیه  هک 
؟ درک تابثا  ار  لاعتم  دنوادخ  رب  فطل  بوجو  ناوت  یم  هنوگچ  دنور ؛ یم  ایند  زا  ناشیا  رب  تّجح  مامتا  زا  شیپ  نانآ  هک  هدیسر 

رد مه  نآ  .تسا و  دنوادخ  تفرعم  هب  هتـسباو  لاعتم  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  رب  یمالک  ياه  لالدتـسا  ساسا  اهنیا  همه  رب  هوالع 
یم اطع  شناگدنب  هب  ناسحا  لضف و  فطل و  باب  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  هدـش  هدرمـش  یهلا  لعف  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور 

.دشاب حیبق  یلاعت  يادخ  رب  نآ  كرت  هک  درادن  یلاعت  يادخ  رب  یبوجو  چیه  نآ  ياطعا  دنک و 

تابثا لباق  یهلا ، تمکح  قیرط  زا  دـیدرگ _  رکذ  هک  ییانعم  هب  لـسر _  لاـسرا  بوجو  موزل و  هک  دـش  نشور  ناـیب  نیا  اـب  سپ 
.تسین

یهلا لدع  باب  زا  لسر  لاسرا  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 2_2

نایبالب باقع  بجوم  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  اهنت  یهلا  لدـع  قیرط  زا  یلاعت  يادـخ  رب  لـسر  لاـسرا  بوجو  موزل و  تاـبثا 
: دراد همدقم  ود  هب  زاین  يرما  نینچ  تابثا  ددرگ و 

يارب زین  یناسنا  لقع  یتح  و  درادـن ؛ دوجو  نآ  يارب  يرگید  هار  تسا و  لـسر  لاـسرا  ناـیب ، قیرط  اـهنت  هک  دوش  تاـبثا  دـیاب  لوا 
.تسا لاعتم  راگدرورپ  تّجح  دوخ  یهلا _  نالوسر  دننام  زین _  لقع  هکنیا  اب  تسین  یفاک  باقع  هار  ندرک  راومه 

رد هک  دشاب  تابثا  لباق  رما  نیا  ینید  سدقم  نوتم  هب  هجوت  اب  دسر  یم  رظن  هب 

.دنشاب هدش  رود  نانآیایصوا  ناربمایپ و  میلاعت  زا  نامز  نآ  رد  اه  ناسنا  هک  تسا  ربمایپ  ود  نایم  ینامز  هلصاف  ترتف  - . 1
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.دش دهاوخ  هراشا  نآ  هب  نالوسر  تثعب  فادها  ثحب 

دنوادخ رب  دیدهت  دـیعو و  قبط  رب  لمع  نوچ  .تسا و  بجاو  لاعتم  دـنوادخ  رب  دـیدهت  هب  لمع  باقع و  هک  دوش  تابثا  دـیاب  مود 
دنکن باقع  ار  راکهانگ  وا  رگا  اریز  .تسا  بجاو  یلاعت  يادـخ  رب  نالوسر  لاـسرا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  سپ  .تسین  بجاو 

.تسا هدشن  بکترم  یحیبق  راک 

زا یهلا _  فاطلا  همه  .درادـن و  دوجو  لاعتم  دـنوادخ  رب  نالوسر  لاسرا  موزل  تاـبثا  رب  یلیلد  چـیه  هک  دـش  نشور  بیترت  نیدـب 
لضف و نیا  دـنوادخ  رگا  .تسین و  شیب  یناسحا  لضف و  تاقولخم  رب  اه  نآ  ریاظن  روعـش و  لقع و  ياطعا  نالوسر و  لاسرا  هلمج 

لقع ار  یضعب  مینیب  یم  اریز  تسا  دوهـشم  جراخ  عقاو و  هب  هجوت  اب  رما  نیا  .دش  یمن  وا  هجوتم  یلاکـشا  چیه  درک  یمن  ار  ناسحا 
زین .دـنک و  یم  اطع  ینالوط  رمع  ار  یخرب  درب و  یم  اـیند  زا  یکدوک  رد  ار  یخرب  تسا ؛ هداد  مک  اـی  هدادـن  چـیه  ار  یخرب  هداد و 

.دنرب و یم  رسب  ترتف  نامز  رد  ار  شیوخ  رمع  رگید  یخرب  دنسر و  یم  لامک  دشر و  هب  تثعب  نامز  رد  نالوسر و  رانک  رد  یخرب 
رفعج نب  یـسوم  ماما  زا  يدرم  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  .تسین  لاعتم  دنوادخ  دوج  مدع  لخب و  زا  یـشان  زین  اهنیا  زا  مادک  چـیه 

 : درک لاؤس  مالسلا ) هیلع  )

ْنِإ ِْهیَلَع َو  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَم  يِّدَُوی  يِذَّلا  َداَوَْجلا  َّنِإَف  ِقُولْخملا  ِنَع  ُلَأْـسَت  َْتنُک  ْنِإَـف  ِْنیَهْجَو : َکـِماَلَِکل  َّنِإ  َلاَـقَف : ِداَوَْجلا ؟ ِنَع  ِینِْربْخَأ 
اَم َکَعَنَم  َکَعَنَم  ْنِإ  ََکل َو  َْسَیل  اَم  َكاَطْعَأ  َكاَطْعَأ  ْنِإ  ّ_ُه  َ نَِأل َعَنَم ، ْنِإ  ُداَوَْجلا  َوُه  یَطْعَأ َو  ْنِإ  ُداَوَْجلا  َوُهَف  ِِقلاَْخلا  ِنَع  ُلَأْسَت  َْتنُک 

.ََکل (1) َْسَیل 

ادا ار  یهلا  ضیارف  هک  دنیوگ  ار  یسک  داوج  تسا  قلخ  رد  داوج  تدوصقم  رگا  دراد : تهج  ود  وت  نخـس  دومرف : هچ ؟ ینعی  داوج 
اریز تسا ، داوج  دنک  مه  عنم  تسا  داوج  دنکب  مه  اطع  ادخ  سپ  تسادخ  تدوصقم  رگاو  دنک 

.408 لوقعلا / فحت  256 ؛ رابخالا /  یناعم  38 ؛ یفاک 4 /  - . 1
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.تسین وت  قح  مهز  اب  دهد  یمن  وت  هب  هک  ار  يزیچ  تسین و  وت  قح  هک  دهد  یم  وت  هبار  يزیچ  وا 

یّقح چیه  شیوخ  يالوم  لباقم  رد  تسا و  صلاخ  يا  هدنب  وا  هک  دبای  یمرد  دنک  هجوت  شیادخ  دوخ و  هب  بوخ  ناسنا  رگا  سپ 
هب هدرکن و  عیاـض  وا  زا  یّقح  دـهدن  رگا  تسا و  ناـسحا  لـضف و  دـهد  یم  وا  هچ  ره  هک  دـبای  یمرد  زین  و  دـنیب ؛  یمن  دوـخ  يارب 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  تسا  تهج  نیمه 

.ُهاَلَخ (1) اَم  ٌمُومْذَم  ٍِعناَم  ُّلُک 

.ادخ زج  دوش  یم  شهوکن  دنک  عنم  هک  یسک  ره 

دروم دننکن ، قافنا  هدش  هتشاذگ  ناشرایتخا  رد  هچنآ  زا  ییاج  رد  رگا  سپ  تسادخ ، قلطم  کلم  دنراد  هچ  ره  نوچ  ادخ  ناگدنب 
یمن رارق  شنزرـس  دروم  دـهدن ، یـسک  هب  يزیچ  رگا  تسا  لاعتم  دـنوادخ  نآ  زا  اـهتمعن  همه  نوچ  یلو  دـنریگ  یم  رارق  شنزرس 
یلاعت يادـخ  يوس  زا  دراد  هچ  ره  تسین و  دوخ  زا  شیاه  ییاراد  هک  دراد  انعم  قلخ  هرابرد  طقف  هک  تسا  يرما  لخب  ینعی  .دریگ 
لیخب دـنکن  اطع  دراد  زاین  هک  یـسک  هب  تسا  هدـش  هداهن  شراـیتخا  رد  ادـخ  هچنآ  زا  رگا  یـسک  نینچ  سپ  تسا  هدـش  هداد  وا  هب 

.دننک یمن  دای  یکین  هب  وا  زا  قلخ  دوش و  یم  هدرمش 

فطل بوجو  مدع  رد  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  رظن  . 3

ملع ثحابم  رد  ناشیا  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  رب  فطل  بوجو  مدـع  هب  لئاق  هّیماما  نامّلکتم  رتشیب  فالخ  رب  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم 
هدرک و لقن  هتسناد _  تّجح  فطل  هدعاق  باب  زا  ار  عامجا  هک  ار _  یسوط  خیـش  موحرم  رظن  عامجا  تیّجح  ّهلدا  ثحب  رد  لوصا 

 : دیامرف یم 

ثیحب یلاعت  هیلع  فطللا  بجی  ذإ ال  اهسفن  یف  هدعاقلا  هّیمامت  مدع  الّوأ  هیفو 

.106 راونالاراحب 54 / 91 ؛ هبطخ /  هغالبلا ، جهن  - . 1
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...هدابع (1) یلع  همحر  لضف و  دّرجم  یلاعت  هنم  ردصی  ام  ّلک  لب  هناحبس  هنم  هرودص  لیحتسی  آحیبق  هکرت  نوکی 

هب یلاعت  يادـخ  رب  فطل  بوجو  اریز  تسین  مامت  هدـعاق  دوخ  ًالّوا  اریز  تسین ، ماـمت  عاـمجا  ّتیجح  رد  فطل  هدـعاق  هب  لالدتـسا 
تمحر لـضف و  دوـش  یم  رداـص  ادـخ  زا  هک  يزیچ  ره  هکلب  تسین  تسرد  ، ادـخ زا  نآ  رودـص  هلاحتـسا  نآ و  كرت  حـبق  ياـنعم 

.دشاب یم  شناگدنب  رب  فرص 

زین قلخ و  داجیا  لصا  نیاربانب  .دـنوش  یم  رداـص  یلاـعت  يادـخ  زا  ناـسحا  لـضف و  ساـسا  رب  یهلا  لاـعفا  همه  ناـشیا  رظن  هب  سپ 
بوجو یلاعت  يادـخ  رب  مادـکچیه  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا بصن  نالوسر و  لاسرا  اه و  نآ  هب  ملع  لـقع و  دـننام  تـالامک  ياـطعا 
موحرم مالک  رد  هلاحتـسا  زا  دارم  هّتبلا  .دشاب  لاحم  یلاعت  يادخ  زا  شرودـص  مدـع  هجیتن  رد  دـشاب و  حـیبق  اه  نآ  كرت  ات  درادـن 

عقاو هجو  چیه  هب  یلاعت  يادخ  زا  حیبق  رودص  لاعتم  دنوادخ  نأش  هب  هّجوت  اب  هک  تسا  یلقع  حـبق  نسح و  هب  هّجوت  اب  ییوخ  ياقآ 
.دشابن رداق  نآ  ماجنا  هب  دنوادخ  هک  تسین  یفسلف  هلاحتسا  نآ  زا  دوصقم  دش و  دهاوخن 

مراهچ سرد  هدیکچ 

.تسا یفانت  رد  یهلا  نایدا  لوصا  ساسا و  اب  یفسلف  بوجو  � 

ناسنا تقلخ  يارب  یفلتخم  ياهتمکح  تایاور  تاـیآ و  رد  و  درک ؛ ذـخا  وا  دوخ  زا  دـیاب  ار  یهلا  ياـهراک  تمکح  هک  اـجنآ  زا  � 
لمع تروـص  نیا  رد  دـش و  دـهاوخن  یلک  روـط  هب  ضرغ  ضقن  بجوـم  اـهتمکح  ضارغا و  زا  یکی  ضقن  سپ  تسا ؛ هدـش  رکذ 

.تفرگ دهاوخن  تروص  مه  یحیبق 

یلاعت يادخ  يوس  زا  نالوسر  لاسرا  مدع  ینعی  .تسا  بجاو  یهلا  لدع  باب  زا  نالوسر  لاسرا  فطل و  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  � 
هب لمع  هک  اجنآ  زا  اّما  .دمآ  دهاوخ  مزال  نایب  الب  باقع  هدشن و  مامت  قلخ  رب  تّجح  تروص  نیا  رد  اریز  .تساهنآ  رب  ملظ 

لوصالا 2/138. حابصم  - . 1
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.دوب دهاوخن  بجاو  مه  نالوسر  لاسرا  سپ  تسین  بجاو  لاعتم  دنوادخ  رب  دیدهت  دیعو و 

درامـش یم  وا  يوس  زا  یناسحا  لضف و  ار  نآ  دناد و  یمن  بجاو  لاعتم  دنوادخ  رب  هجو  چیه  هب  ار  فطل  ییوخ  هللا  تیآ  موحرم  � 
.دوش یمن  ادخ  هّجوتم  یلاکشا  چیه  نآ  كرت  اب  هک 

تالاؤس

.دینک ریرقت  ار  لوق  نیا  تالاکشا  تسیچ ؟ هفسلف  يانبم  رد  فطل  بوجو  يانعم  . 1

؟ تسیچ یهلا  تمکح  باب  زا  فطل  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 2

.دینک نایب  ار  یهلا  لدع  باب  زا  فطل  بوجو  هب  لوق  لاکشا  . 3
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(1  ) تثعب تمکح  مجنپ : سرد 

هراشا
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 : هراشا

دئاوف راثآ و  زا  دروم  ود  اب  ناربمایپ  تاجرد  فـالتخا  زا  یهاـگآ  نمـض  سرد  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راـظتنا  وجـشناد  زا 
.دوش انشآ  یگدنب » تدابع و  قیرط  ندناسانش   » و يرطف » نامیپ  تساوخزاب  يرگرادیب و   » ینعی نالوسر  لاسرا 

تثعب تمکح  اب  نآ  هطبار  ناربمایپ و  تاجرد  فالتخا  . 1

هدش رکذ  یناوارف  فادها  دیاوف و  راثآ و  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  تثعب  يارب  مالسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  میرک و  نآرق  رد 
توافتم ناشتاجرد  فالتخا  هب  زین  نانآ  فادـها  فیاـظو و  دنتـسین و  هجرد  کـی  رد  همه  یهلا  ناربماـیپ  هک  اـج  نآ  زا  اـما  تسا ؛

.دوش نایب  راصتخا  هب  یهلا  ناربمایپ  تاقبط  تاجرد و  تثعب » هفسلف   » ثحب زا  شیپ  دراد  ترورض  تسا ؛

.تسا هدرک  نایب  میرک  نآرق  رد  ار  شناربمایپ  تاجرد  فالتخا  لاعتم  دنوادخ 

ْمُهَضَْعب َعَفَرَو  ُهّللآ  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلآ  َْکِلت 
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.ِسُدُقلآ (1) ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأَو  ِتانِّیَبلآ  َمَیْرَم  َْنبآ  یسی  اْنیَتآَو ِع_ ٍتاجَرَد 

نب یسیع  هب  تسا و  هدرب  الاب  یتاجرد  ار  یضعب  هتفگ و  نخسادخ  اه  نآ  زا  یضعب  اب  میداد  يرترب  یخرب  رب  ار  یخرب  نالوسر  نیا 
.میدرک شا  يرای  یسدق  حور  اب  میداد و  راکشآ  لیالد  میرم 

.ًارُوبَز (2) َدوُواد  اْنیَتآَو  ٍضَْعب  یلَع  َنیِِّیبَّنلا  َضَْعب  اْنلَّضَف  ْدََقلَو 

.میدرک اطع  روبز  ار  دواد  میداد و  يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یضعب  انامه  و 

زا تسا  ترابع  هک  تسا ؛ هدش  هراشا  رگید  یخرب  رب  یهلا  ناربمایپ  زا  یخرب  يرترب  لیضفت و  تاهج  زا  یخرب  هب  هفیرـش  تایآ  رد 
يرگید تلیضف  يرترب و  تاهج  هدش  دای  روما  رب  هوالع  ...و  ندوب  هللا  میلک  سدقلا و  حور  هب  دییأت  نشور و  تایآ  باتک و  ياطعا 

.دمآ دهاوخ  هک  تسا  هدش  نایب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  مه 

زا نارگید  هدوب و  تعیرش  بحاص  اه  نآ  زا  يدادعت  هک  تسا  نآ  رگید  یخرب  رب  ءایبنا  زا  یخرب  يرترب  تلیـضف و  تاهج  زا  یکی 
مهیلع هلآو و  هیلع  دّمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  ترـضح  ندوب  مزعلاولوا  یتیاور  رد  .دـنا  هدرک  يوریپ  اه  نآ  عیارش 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تسا ، هدش  ریسفت  اه  نآ  ندوب  تعیرش  بحاص  هب  مالسلا 

َناَک مالسلا ) هیلع   ) ٍحُون َدَْعب  َناَک  ٍِّیبَن  َّلُک  َّنَأ  َِکلَذ  .ِِعئاَرَّشلا َو  ِِمئاَزَْعلا َو  َباَحْصَأ  اُوناَک  ْمُه  _ّ َ نَِأل ِمْزَْعلا ، ِیلْوُأ  ِمْزَْعلا  ُولوُأ  َیِّمُـس  اَمَّنِإ 
َمیِهاَْربِإ َو ِهَعیِرَـش  یَلَع  َناَک  ُهَدَْعب  َمیِهاَْربِإ َو  ِماَّیَأ  ِیف  َناَک  ٍِّیبَن  َّلُک  .ِلِیلَْخلا َو  َمیِهاَْربِإ  ِنَمَز  َیلِإ  ِِهباَتِِکل  ًاِعباَت  ِهِجاَْهنِم َو  ِِهتَعیِرَـش َو  یَلَع 

َیلِإ ِِهباَتِِکل  ًاِعباَت  ِهِجاَْهنِم َو  یَسُوم َو  ِهَعیِرَش  یَلَع  َناَک  ُهَدَْعب  یَسُوم َو  ِنَمَز  ِیف  َناَک  ٍِّیبَن  َّلُک  .یَسُوم َو  ِنَمَز  َیلِإ  ِِهباَتِِکل  ًاِعباَت  ِهِجاَْهنِم َو 
ِِهتَعیِرَش یَسیِع َو  ِجاَْهنِم  یَلَع  َناَک  ُهَدَْعب  یَسیِع َو  ِماَّیَأ  ِیف  َناَک  ٍِّیبَن  َّلُک  .یَسیِع َو  ِماَّیَأ 

.253 ( / 2) هرقب - . 1
.55 ( / 17) ءارسا - . 2
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(1) ملس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم اَنِِّیبَن  ِنَمَز  َیلِإ  ِِهباَتِِکل  ًاِعباَت  َو 

ات حون  زا  دـعب  هک  یناربمایپ  همه  اریز  .دـندوب  تعیرـش  مزع و  بحاص  اه  نآ  هک  تسا  تهج  نادـب  ناربمایپ  یخرب  ندوب  مزعلاولوا 
وا شور  تعیرـش و  رب  وا  زا  دـعب  میهاربا و  نامز  رد  ناربمایپ  همه  .دـندوب و  وا  باتک  شور و  تعیرـش و  عبات  دـندمآ  میهاربا  نامز 

باتک شور و  تعیرش و  عبات  یسیع  نامز  ات  وازا  دعب  یسوم و  نامز  رد  ناربمایپ  همه  .یسوم و  نامز  ات  دندوب  وا  باتک  عباتو  هدوب 
وا باتک  شور و  تعیرش و  عبات  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم نامز  ات  وا  زا  دعب  یسیع و  نامز  رد  ناربمایپ  همه  .دندوب و  وا 

.دندوب

.تسا (2) هدش  رکذ  تایاور  رد  زین  يرگید  تاهج  ناربمایپ  نیا  ندوب  مزعلا  ولوا  يارب 

تاروت عبات  ماکحا  رتشیب  رد  یلو  هدوب ؛ تعیرش  باتک و  بحاص  هکنیا  اب  مالسلا ) هیلع   ) یسیع ترـضح  ناربمایپ ، نیا  نایم  زا  هّتبلا 
( مالـسلا هیلع   ) یـسیع ترـضح  دوب و  یلاخ  صاصق  ثرا و  دودح و  ماکحا  زا  دوب و  ظعاوم  لاثما و  باتک  لیجنا  اریز  .تسا  هدوب 

ماـکحا تاروت و  وریپ  رگید  لـئاسم  رد  درک و  رت  کبـس  ار  شناوریپ  فیلاـکت  دوـمن و  ناـسآ  ار  تاروـت  تخـس  ماـکحا  زا  یخرب 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دوب  یسوم  ترضح 

ِْهیَلَع َلِْزنُأ  َثیِراَو َو  ُضْرَف َم_ َال  ٍدوُدُـح َو  ُماَکْحَأ  َال  ٌصاَِـصق َو  اَـهِیف  َْسَیل  ٌدوُدُـح  ٌلاَْـثمَأ َو  ُظِـعاَوَم َو  ِلـیِْجنِْإلا  ِیف  یَـسیِع  یَلَع  َلِْزنُأ 
ْمَُکل َّلِحُِالَو   ) َلِیئاَرْسِإ ِینَِبل  َلاَق  ُهَّنَأ  یَـسیِع  ْنَع  ًهَیاَکِح  َیلاَعَت  ُُهلْوَق  َوُه  ِهاَرْوَّتلا َو  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم یَلَع  َلََزن  َناَک  اَم  ُفیِفَْخت 

ْنَّمِم ُهَعَم  ْنَم  یَسیِع  َرَمَأ  (3) َو  ْمُک ) _ ْیَلَع َمِّرُح  يِذَّلا  َضَْعب 

.ُهَِعبَت (4)

وا رب  .دوبن و  يزیچ  ثرا  تامیـسقت  دودـح و  ماکحا  صاصق و  زا  نآ  رد  دـش و  لزان  دودـح  لَثَم و  هظعوم و  یـسیع  رب  لـیجنا  رد 
رد هک  يروما  فیفخت 

راونالاراحب 11/34. ك.ر.و :  80  / 2 مالسلا ) هیلع   ) اضرلا رابخالا  نویع  - . 1
راحبلا 7/206و 207. هنیفس  كردتسم  راونالاراحب 11/33 و35 و41 و43 و56 ؛ ك.ر : - . 2

.50 ( / 3) نارمع لآ  - . 3
ك.ر 14/234. 251 و  راونالاراحب 14 / - . 4
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هکنیا ات  و  : » تفگ لییارسا  ینب  هب  هک  دنک  یم  تیاکح  مالسلا ) هیلع   ) یسیع زا  يا  هیآ  رد  هک  دش  لزان  دوب  هدمآ  یسوم  رب  تاروت 
.دومرف روتسد  ار  وا  ناوریپ  یسیع  و  تسا » هتشگ  مارح  امش  رب  هک  ییاهزیچ  نآ  زا  یخرب  امش  رب  منک  لالح 

باتک اهنت  هک  تسا  نشور  و  تسا ؛ هدوب  باتک  ياراد  زین  مالسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  مالـسلا ) هیلع   ) حون زا  شیپ  رگید  فرط  زا 
دص ناربمایپ  بتک  یثیدح  رد  .تشادن  تعیرش  یلو  دوب  روبز  هدنراد  دواد  ترضح  هک  نانچ  تسین ؛  تعیرش  نتشاد  لیلد  نتشاد ،
هب تسا ، میهاربا  يارب  باتک  تسیبو  سیردا  يارب  باتک  یـس  ثیـش ، ِنآ  زا  باتک  هاجنپ  اه  نآ  زا  هک  هدش  هدرمـش  باتک  راهچ  و 

.نآرق (1) لیجنا و  روبز و  تاروت و  هوالع 

یهن رما و  تنطلـس و  تماما و  ماـقم  هب  اـه  نآ  زا  یخرب  ندیـسر  رگید ، یخرب  رب  ناربماـیپ  زا  یخرب  يرترب  تلیـضف و  رگید  تهج 
شیوخ سفن  زا  ناشتّوبن  یهورگ  دـناد : یم  هجرد  راهچ  ياراد  ار  یهـالا  ناربماـیپ  یثیدـح  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .تسا 

درک یمن  زواجت  شیوخ  سفن  زا  ناشتّوبن  هکنیا  اب  رگید  یهورگ  .تشادن  تنطلس  تماما و  اه  نآ  رب  مه  یسک  درک و  یمن  زواجت 
رگید يربمایپ  تماما  تحت  نآ  دوجو  اب  دـندوب و  هدـش  ثوعبم  يا  هفیاط  رب  یهورگ  .تشاد و  تماما  اه  نآ  رب  رگید  يربمایپ  یلو 

 : تسا نینچ  تیاور  نتم  .تماما  مه  دنتشاد و  تّوبن  مه  رگید  یخرب  .دندوبن و  ماما  ناشدوخ  هدوب و 

ِهَظَقَْیلا ِیف  ُُهِنیاَُعی  َال  َتْوَّصلا َو  ُعَمْسَی  ِمْوَّنلا َو  ِیف  يَرَی  ٌِّیبَن  .اَهَْریَغ َو  وُدْعَی  َال  ِهِسْفَن  ِیف  ٌأَّبَنُم  ٌِّیبَنَف  ٍتاَقَبَط : َِعبْرَأ  یَلَع  َنُولَسْرُْملا  ُءاَِیْبنَْألا َو 
ُِنیاَُعی َتْوَّصلا َو  ُعَمْـسَی  ِهِماَنَم َو  ِیف  يَرَی  ٌِّیبَن  َو  مالـسلا .) امهیلع   ) ٍطُول یَلَع  ُمیِهاَْربِإ  َناَک  اَم  ُلـْثِم  ٌماَـمِإ  ِْهیَلَع  ٍدَـحَأ َو  َیلِإ  ْثَْعُبی  َْمل  َو 
َنِیثاََلث َنوُدیِزَی  َلاَق   (2) نودیُِزی ) وأ  َفلأ  هأم  یلإ  هاَْنلَسرأَو  ) َُسنُوِیل ُهَّللا  َلاَق  َُسنُویَک  اوُُرثَک ، ْوَأ  اوُّلَق  ٍهَِفئاَط  َیلِإ  َلِسْرُأ  ْدَق  ََکل َو  _َ ْملا

ِهَظَقَْیلا َو ِیف  ُِنیاَُعی  َتْوَّصلا َو  ُعَمْسَی  ِهِمَْون َو  ِیف  يَرَی  يِذَّلا  .ٌماَمِإ َو  ِْهیَلَع  ًاْفلَأ َو 

راونالاراحب 11/32و60. - . 1
.147 ( / 37) تافاص - . 2
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 . (2) (1) ًامامِإ )  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ   ) ُهَّللا َلاَق  یَّتَح  ٍماَمِِإب  َْسَیل  ًاِّیبَن َو  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا َناَک  ْدَق  .ِمْزَْعلا َو  ِیلوُأ  ُْلثِم  ٌماَمِإ  َوُه 

رد هک  يربمایپ  .دور 2 . یمن  رتارف  دوخ  سفن  زا  تسا و  شیوـخ  سفن  ربماـیپ  هک  يربماـیپ  . 1 دـنا : هقبط  راهچ  نالوسر  ناربمایپ و 
تماما دننام  دنک  یم  تماما  وا  رب  یماما  هدشن و  ثوعبم  يدحا  هب  دنیب و  یمن  يرادیب  رد  یلو  دونـش  یم  ار  ادص  دنیب و  یم  باوخ 

یحو هتـشرف  دونـش و  یم  ار  ادص  دنیب و  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  . 3 مالسلا ) هیلع   ) طول هب  تبسن  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح 
: دومرف میداتـسرف _ » رتشیب  ای  رازه  دص  هب  ار  وا  و   » سنوی دـننام  تسا  هدـش  ثوعبم  دایز  ای  مک  یهورگ  رب  دـنک و  یم  هدـهاشم  ار 
دونـش و یم  ار  ادص  دنیب و  یم  باوخ  رد  هک  يربمایپ  .دراد 4. دوجو  مه  یماما  ناربمایپ  نیا  يارب  رفن _  رازه  یـس  ینعی  نودیزی » »
ات تشادن  تماما  دوب و  ربمایپ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا .مزعلاولوا و  ناربمایپ  دننام  دراد  مه  تماما  دنک و  یم  هدهاشم  مه  يرادیب  رد 

«. مداد رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  انامه  : » دومرف یلاعت  يادخ  هکنیا 

.دنتشادن ار  تّوبن  راهظا  غیلبت و  هفیظو  زین  شیوخ _  هداوناخ  هب  یتح  دوخ _  ناکیدزن  هب  تبـسن  یّتح  یهلا  ناربمایپ  زا  یخرب  سپ 
دنا هدوب  یناربمایپ  مالسلا ) هیلع   ) حون مدآ و  ترضح  نیب  ینامز  هلصاف  رد  .دنا  هدوب  ناهنپ  قلخ  زا  یهلا  ناربمایپ  زا  يدایز  دادعت  و 
رقاب ماما  .درک  يرپس  رای  وریپ و  نودب  ار  شیوخ  تّوبن  نارود  زا  يدایز  ياه  لاس  حون  ترـضح  .تسا  هدماین  نآرق  رد  ناشمان  هک 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  )

ِءاَِیْبنَْألا َنِم  َنَْلعَتْـسا  ِنَم  َیِّمُـس  اَـمَک  اْوَّمَُـسی  ْمَلَف  ِنآْرُْقلا  ِیف  ْمُهُرْکِذ  َیِفَخ  َِکلَذـِل  َنیِفْخَتْـسُم َو  ِءاَِـیْبنَْألا  َنِم  ٍحُون  َمَدآ َو  َْنَیب  ْنَم  َناَـک 
َمِدَق ُهَّنَِکل  ٌدَحَأ َو  ِِهتَُّوُبن  ِیف  ُهْکِراَُشی  َْمل  ًاماَع  َنیِـسْمَخ  اَّلِإ  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ِهِمْوَق  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) ٌحُون َثَکَمَف  نیِعَمْجَأ  ْمِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاَوَلَص 

(3) نِیلَـسْرُْملا ) ٍحُون  ُمْوَق  َْتبَّذَک   ) َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ُلْوَق  َِکلَذ  َو  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ َْنَیب  ُهَْنَیب َو  اُوناَک  َنیِذَّلا  ِءاَِیْبنَْأِلل :  َنِیبِّذَـکُم  ٍمْوَق  یَلَع 
 . (4)

.124 ( / 2) هرقب - . 1
.55 راونالاراحب 11 /  174 ؛ یفاک 1 / - . 2

.105 ( / 26) ءارعش - . 3
ح92. ، 115 یفاک 8 / - . 4

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 86 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_69_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_69_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_69_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_69_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:70

هک نانچ  تسا  هدـشن  هدرب  ناشمان  اه و  نآ  زا  يرکذ  نآرق  رد  تهج  نیمه  هب  دـندوب و  ناهنپ  تروص  هب  یناربماـیپ  حونو  مدآ  نیب 
وا تّوبن  رد  دوب و  لاس  هاجنپ  دصهن و  شیوخ  موق  نایم  رد  مالسلا ) هیلع   ) حون سپ  .دنا  هدش  رکذ  مهیلع  هللا  تاولص  ینلع  ناربمایپ 
نآ لیلد  .دندرک و  یم  بیذکت  دـندوب  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ وا و  نیب  هک  ار  یناربمایپ  هک  دـمآ  یموق  رب  وا  اّما  .دوبن  کیرـش  يدـحا 

«. دندرک بیذکت  ار  نالوسر  حون  موق  : » دیامرف یم  هک  تسادخ  نخس 

؛ دنراد ناهنپ  ار  شیوخ  تّوبن  دیاب  رگید  يدادعت  دنک و  یمن  زواجت  شیوخ  سفن  زا  ناشتّوبن  یهلا  ناربمایپ  زا  يدادـعت  یتقو  سپ 
هب صاصتخا  اه  نآ  هنیرتشیب  و  دریگ ؛ یمن  رب  رد  ار  ناربمایپ  همه  دوش  یم  رکذ  هک  يراثآ  دـیاوف و  تثعب و  هفـسلف  هک  تسا  مولعم 

.دنا هدوب  ثوعبم  نامدرم  همه  رب  ای  ّصاخ  یهورگ  رب  تلاسر ، تّوبن و  ماقم  رب  هوالع  هک  دراد  یناربمایپ 

تثعب تمکح  . 2

يرطف نامیپ  تساوخزاب  يرگرادیب و  . 1_2

همه يرطف  ادخ  تفرعم  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  میرک و  نآرق  رظن  زا  هک  تسا  هدیدرگ  نشور  یـسانشادخ  ثحابم  رد 
رب ناـنآ  زا  هدرک و  یفرعم  قاـثیم ) ّرذ =  تسلأ =(  ملاـع  رد  شناگدـنب  همه  هب  ار  شیوخ  سفن  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  .تساـهناسنا 

.تسا هتسب  نامیپ  دهع و  رما  نیا  رب  نانآ  اب  هتفرگ و  رارقا  شیوخ  ّتیبوبر 

یـشومارف راچد  راگدرورپ  تساوخ  هب  دنراذگ  یم  ایند  نیا  هب  اپ  هک  هاگنآ  یلو  دنا ؛ هدش  روطفم  تفرعم  نیا  اب  ناگدـنب  همه  سپ 
.دنوش یم 

ایآ دنیوگ : یم  دنیآ ، یم  ناربمایپ  یتقو  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تساهناسنا و  همه  يرطف  ناحبـس  يادـخ  تفرعم  لصا  نیا ، ربانب 
ِتاو _ مَّسلا ِرِطاف  ٌّك  ِهّللا َش_ ِیفَأ  ْمُُهلُسُر  َْتلاق  ( :؟ دراد دوجو  دیدرت  کش و  نیمز _  اهنامسآ و  قلاخ  دنوادخ _  دوجو  رد 
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نیا هیآ  يانعم  سپ  تسا ؛ يراکنا  هفیرش  هیآرد  ماهفتسا  هکنیا  هب  هجوت  اب   (1) ِضرَألاَو )

یمن افوکـش  دوخ  يدوخ  هب  يرطف  تفرعم  نیا  یلو  .درادـن  دوجو  لاعتم  دـنوادخ  درومرد  يدـیدرت  کـش و  چـیه  هک  تسا  هنوگ 
یـشومارف تلفغ و  باوخ  زا  ار  شناگدنب  ات  دنک  یم  ثوعبم  مدرم  نایم  رد  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  ناحبـس  يادـخ  نیاربانب  دوش ؛

ملاوع رد  شیوخ  يادخ  اب  هک  ار  ینامیپ  دنروایب و  نانآ  دای  هب  ار  ناحبـس _  يادخ  تفرعم  هدـش _  شومارف  تمعن  هدرک و  رادـیب 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دننک  تساوخزاب  دنا  هتسب  نیشیپ 

.ِهتَمِْعن (2) َّیِْسنَم  ْمُهوُرِّکَُذی  ِِهتَرِْطف َو  َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْسَِیل  ُهَءاَِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  ُهَلُسُر َو  ْمِهِیف  َثَعَبَف 

تمعن دـننک و  بلط  اه  نآ  زا  ار  شترطف  ناـمیپ  اـت  داتـسرف  یپ  رد  یپ  ار  شناربماـیپ  درک و  ثوعبمار  شنـالوسر  اـه  نآ  ناـیم  رد 
.دننک يروآدای  نانآ  هب  ار  شا  هدش  شومارف 

هرکذـت و رکذ و  نوچمه  يریباعت  اب  نآرق  زا  هدرک و  داـی  رّکذـم  ناونع  هب  ار  شربماـیپ  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  تبـسانم  نیمه  هب 
 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .دنک  یم  دای  يرکذ 

.رطیصَِمب (3) مُهیلَع  َتَْسل  رِّکذُم *  َتنأ  امَنإ  رّکذَف 

.یتسین ّطلسم  اه  نآ  رب  .يروآدای  طقف  وت  هک  روآ  دای  سپ 

.ٌنی (4) _ ُِبم ٌنآُرقَو  ٌرکِذ  ّالإ  َوُه  ّنإ 

.تسین راکشآ  نآرق  رکذ و  زج  نآ 

.َنی (5) _ َِملاْعِلل يرْکِذ  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَأْسَأ  ُْلق ال 

نایملاع همه  يارب  يروآدای  زج  نآ  مهاوخ ، یمن  یترجا  نآ  رب  امش  زا  وگب 

.10 ( / 14) میهاربا - . 1
راونالاراحب 11/60. 1 ؛ هبطخ  / هغالبلا جهن  - . 2

21 و 22. ( / 88) هیشاغ - . 3
.69 ( / 36) سی - . 4
.90 ( / 6) ماعنا - . 5
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.تسین

 _ دنا هدش  قلخ  هب  یهلا  تاروتـسد  ندـناسر  هب  فّظوم  هک  یهلا _  نالوسر  ناربمایپ و  تلاسر  تّوبن و  دـیاوف  راثآ و  زا  یکی  سپ 
نانآ زا  بیترت  نیدب  دننک و  ناشیادخ  هّجوتم  ار  ناگدنب  .ددرگ  لاّعف  رادیب و  ناربمایپ  هطساو  هب  هدش  شومارف  ترطف  هک  تسا  نیا 

هک تشاد  هجوت  دیاب  هّتبلا  .دنشاب  دنبیاپ  دنا  هتسب  ادخ  اب  هک  نامیپ  نآ  رب  دننک و  تکرح  شیوخ  ترطف  ساسا  رب  هک  دوش  هتـساوخ 
.دریگ یم  تروص  نآ  موادت  تیبثت و  ددص  رد  تسا و  هدش  راوتسا  هیاپ  نیا  رب  مه  یهلا  فیلاکت  ماکحا و  یّتح 

یگدنب تدابع و  قیرط  ندناسانش  . 2_2

نوئش و زا  تدابع  .تسا (1)  ندرک  یگدنب  يانعم  هب  ّتیدوبع  و  شتسرپ ، تعاطا و  ینتورف و  عوشخ و  عوضخ و  يانعم  هب  تدابع 
کلام الوم و  لباقم  رد  دبع  فیاظو 

ار لاوما  همه  هدنب  هکنآ  لّوا  .تسا  هدرک  هصالخ  رما  هس  رد  ار  ّتیدوبع  لامک  تقیقح و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  شیوخ 
هب ار  شیوخ  روما  ریبدت  هدنب  هکنآ  مود  .دهد  رارق  هدافتـسا  دروم  هدومرف ، یلاعت  يادـخ  هک  روطنامه  ار  اه  نآ  هتـسناد و  ادـخ  لام 

رماوا و زا  تعاطا  يارب  ار  شیوخ  تاقوا  همه  هکنآ  موس  .دنکن  يریبدـت  شیوخ  روما  يارب  دوخ  شیپ  زا  دراپـس و  ناحبـس  يادـخ 
 : مدرک ضرع  ترضح  هب  دیوگ  یم  يوار  .دنک  فرص  وا  یهاون 

َلاَم َلا  _َ ْملا َنْوَرَی  ٌْکِلم  ْمَُهل  ُنوُکَی  َال  َدـِیبَْعلا  َّنَِأل  ًاْکِلم ، ُهَّللا  َُهلَّوَخ  امَِیف  ِهِسْفَِنل  ُدـْبَْعلا  يَرَی  َال  ْنَأ  َءاَیْـشَأ : ُهَثاََلث  َلاَق : ِهَّیِدُوبُْعلا ؟ ُهَقیِقَح  اَم 
.ْهنَع (2) ُهاَهَن  ِِهب َو  َیلاَعَت  ُهَرَمَأ  امَِیف  ِِهلاَِغتْشا  ُهَلْمُج  .ًارِیبْدَت َو  ِهِسْفَِنل  ُْدبَْعلا  ُرِّبَُدی  َال  .ِِهب َو  ُهَّللا  ُمُهَرَمَأ  ُْثیَح  ُهَنوُعَضَی  ِهَّللا 

شیوخ يارب  هدنب  هکنیا  تسا : زیچ  هس  دومرف : تسیچ ؟ ّتیدوبع  تقیقح 

.3/271 برعلا /  ناسل  - . 1
راونالاراحب 1/224. 325 ؛ راونالا /  هاکشم  - . 2
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دنناد و یم  ادخ  لام  ار  لام  تسین ، یتّیکلام  ار  ناگدنب  هک  اریز  دنیبن ، یتنطلـس  ّتیکلام و  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  شیادخ  هچنآ  رد 
تاـقوا همه  هکنیا  .دـشیدناین و  يریبدـت  شیوخ  ياربو  تسا ، هدوـمرف  رما  نادـب  ناشیادـخ  هک  دـننک  یم  فرـصم  اـجنآ  رد  ار  نآ 

.دریگ راکب  هدرک  یهن  نآ  زا  هدرک و  رما  شیادخ  هک  يروما  رد  ار  شیوخ 

 : تسا لاعتم  دنوادخ  تدابع  میرک  نآرق  حیرصت  هب  زین  ّنج  ناسنا و  تقلخ  یلصا  فادها  زا  یکی 

.نوُدبْعَیل (1) ّالإ  ْسنإلاَو  نِجلا  ُْتقَلَخ  اَم 

.دننک متدابع  هکنیا  زج  مدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و 

لباقم رد  تادوجوم  همه  هک  ینیوکت ؛ عوضخ  تدابع و  هن  تسا  يرایتخا  تدابع  اجنیا  رد  تدابع  زا  روظنم  و 

.56 ( / 51) تایراذ - . 1
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ثودـح و دـشابن و  ذـفان  وا  رد  یهلا  رما  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  يدوجوم  .دـنا و  عشاـخ  عضاـخ و  آـنیوکت  ناحبـس  يادـخ  تمظع 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دشابن  هتسباو  وا  هب  شیاقب 

.هِّرَض (1) ِهِعْفَن َو  ْنِم  َِعنَتْمَتَف  ِهِْریَغ  َیلِإ  ِِهناَْطلُس  ْنِم  َبَر  _َ ْهلا ُعیِطَتْسَت  َال  ِِهتَمَظَِعل  ًهَنیِکَتْسُم  ْتَّلَذ  َُهل َو  ُءاَیْشَْألا  ِتَعَضَخ 

عفن زا  دناوتب  هک  دنرادن  يرگید  هب  رارف  ناوت  وا  ناطلس  زا  دنا  عشاخ  راسکاخ و  وا  تمظع  لباقم  رد  دنا و  عضاخ  وا  يارب  ایشا  همه 
.دنک يریگولج  شررض  و 

وا کلام  قلاخ و  هک  دنادب  هدش و  شیوخ  يادخ  هّجوتم  وا  هک  دنک  یم  ادـیپ  قّقحت  یتروص  رد  ناسنا  يرایتخا  ّتیدوبع  تدابع و 
رد دندنمزاین ؛ یهلا  ناربمایپ  میلاعت  تارّکذت و  هب  ادخ  تخانـش  رد  هکنیا  رب  هوالع  اهناسنا  همه  .تسا و  دنوادخ  تادوجوم ، همه  و 
اب ًابلق و  هک  تسا  تسرد  دوش  یم  ناحبـس  يادخ  تمظع  هّجوتم  یتقو  ناسنا  اریز  .دـنجاتحم  تخـس  نانآ  هب  زین  وا  تدابع  ّتیفیک 

دنمزاین فیعـض و  ناوتان و  ردقچ  هک  دـبای  یمرد  کین  دـنک و  یم  یگداتفا  یکچوک و  ساسحا  تمظع  نآ  لباقم  رد  دوجو  مامت 
.دیامن زاربا  وا  هب  ار  دوخ  ینتورف  عوضخ و  دیوگ و  ساپس  ار  وا  ياهتمعن  هنوگچ  دناد  یمن  همه  نیا  اب  یلو  تسا ؛

نیمه هب  .دراد و  نالوسر  ناربمایپ و  هب  زاین  وا  تدابع  ندرک و  یگدـنب  يارب  مه  زاب  شیوخ  يادـخ  تخانـش  دوجو  اب  ناـسنا  سپ 
.دـندرگ یم  یتسرپ  تب  كرـش و  راچد  اه ، نآ  میلاعت  یهلا و  يایـصوا  ناربمایپ و  زا  يرود  یکدـنا  اب  اـهتّما  رتشیب  هک  تسا  تهج 

.دنک یم  نشور  اراکشآ  ار  رما  نیا  میرک  نآرق  رد  یهلا  ناربمایپ  تشذگرس  هب  ارذگ  یهاگن 

 : دناوخارف هناگی  يادخ  شتسرپ  تدابع و  هب  ار  اه  نآ  درک و  غیلبت  شیوخ  موق  نایم  رد  لاس  هاجنپ  دصهن و  حون  ترضح 

.نوُقتَت (2) الَفأ  ُهُْریَغ  _ٍه  لِإ ْنِم  ْمَُکلام  َهّللآ  اوُُدبْعآ  ِمْوَق  ای 

!؟ دینک یمن  اورپ  ایآ  تسین  وا  ریغ  ییادخ  ارامش  دینک  تدابع  ار  ادخ  نم ، موق  يا 

 : دنتفگ یم  هدیزرو ، رارصا  اهتب  شتسرپ  تدابع و  هب  وا  لباقم  رد  اه  نآ  اما 

.آرسنو (3) قوُعَیو  ثوُغَی  َالَو  آعاوَس  َالَو  آَّدو  ّنرذت  َالَو  مُکَتَِهلا  ّنرذَت  ال 

.دینکن اهر  هجو  چیه  هب  ار  رسن  قوعی و  ثوغی و  عاوس و  ّدو و  دیزاسن و  اهر  ار  شیوخ  نایادخ 

زا ار  نانآ  دنراد و  رب  تسد  اهتب  شتسرپ  زا  تساوخ  یم  اه  نآ  زا  دناوخ و  یم  ارف  ادخ  تدابع  هب  ار  شیوخ  موق  زین  دوه  ترـضح 
دنتساوخ یم  ترضح  نآ  زا  هتشاد ، رارصا  شیوخ  یتسرپ  تب  رد  نانآ  اما  تشاد ؛ یم  رذح  رب  یهلا  باذع 
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.دناشوپب لمع  هماج  ار  دوخ  ياهدیدهت 

ٍمْوَی َباذَع  ْمُْکیَلَع  ُفاخَأ  یِّنِإ  َهّللا  ّالِإ  اودـُبْعَت  ّالا  هِْفلَخ  نِمَو  ِهیدَـی  نَیب  نِم  رُذُّنلا  ِتَلَخ  دَـقو  فاَقحألِاب  ُهَموَق  رَذـنأ  ذإ  ٍداَع  اَخأ  رکذاَو 
.نیقِداَّصلا (1) َنِم  َتنُک  نِإ  انَدُِعت  اَِمب  اِنتأف  انَتَِهلآ  ْنَع  انکأَِتل  انَْتئجأ  اولاَق  میِظَع * 

تدابع ار  ادخ  زج  هک  دندمآ  ینارذنم  وا  زا  دـعب  وا و  زا  شیپ  فاقحا و  رد  درک  راذـنا  ار  شیوخ  موق  هک  ار  داع  ردارب  روایب  دای  و 
ام رب  روایب  سپ  ینادرگرب  نام  نایادخ  زا  ار  ام  ات  يدمآ  ایآ  دـنتفگ : .مسرت  یم  گرزب  يزور  باذـع  زا  امـش  رب  نم  انامه  .دـینکن 

.ینایوگ تسار  زا  رگا  ینک  یم  دیدهت  ار  ام  نآ  اب  هک  ار  نآ 

شموق و ناگدیزگرب  زا  وا  هزور  دنچ  يرود  یسوم و  ترضح  نایرج  و  اهتب ، نتـسکش  و  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا ترـضح  يارجام 
و مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  تّما  یتسرپ  هلاسوگ  درک و  یم  داجیا  دوخ  زا  ییادص  هک  ار  يا  هلاسوگ  همـسجم  يرماس ، نتخاس 

.تسا هدش  نایب  ینشور  هب  میرک  نآرق  رد  رما  نیا  زا  شترضح  یتحاران 

ار شترضح  هدرک و  لقن  ار  دندرک _  یم  تدابع  ار  شردام  وا و  هک  یـسیع _  ترـضح  موق  نایرج  ناحبـس  يادخ  هنوگ  نیمه  و 
یم باوج  رد  وا  و  دـننادب ؛ ادـخ  ار  شردام  وا و  اـه  نآ  هک  تسا  هتـساوخ  شموق  زا  وا  اـیآ  هک  هدومرف ؛ تساوخزاـب  دروم  نیا  رد 

.ما هتفگن  ینخس  نانآ ، هب  مراگدرورپ  نامرف  ندناسر  زج  نم  هک  دیوگ 

ِنَأ ِِهب  ِینَتْرَمَأ  ام  اـّلِإ  ْمَُهل  ُْتُلق  اـم  ...ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  ِْنیَه  _ لِإ َیِّمُأَو  ِینوُذِـخَّتآ  ِساـّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َأ  َْنبآ  یـسی  اـی ِع_ ُهّللا  َلاـق  ذِإَو 
.ْمُکَّبَرَو (2) یِّبَر  َهّللآ  اوُُدبْعآ 

یسیع ترـضح   ] ...ادخ نودب  دینادب  ادخ  ار  مردام  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  میرم  نب  یـسیع  يا  : دومرف دنوادخ  هک  هاگنآ  و 
نم راگدرورپ  هک  ار  هللا  زج  هکنیا  نآ  يدومرف و  رما  نادب  ارم  هچنآ  زج  متفگن  نانآ  هب   [ تشاد هضرع 

.21.22 ( / 46) فاقحا - . 1
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.دینکن تدابع  تسا  امش  راگدرورپ  و 

نانمؤمریما دوب و  هدش  نوگرگد  يا  هدکتب  هب  هبعک  هناخ  .تسین  يدـیدرت  چـیه  زین  ربمایپ  نامز  رد  یلهاج  بارعا  یتسرپ  تب  رد  و 
نیمه هب  دینادرگ و  كاپ  اه  تب  یگدولآ  زا  ار  اج  نآ  تسکـش و  ار  اه  نآ  همه  ربمایپ  روتـسد  هب  هّکم  حتف  زور  رد  مالـسلا ) هیلع  )

ناگدنب ندروآ  نوریب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تثعب  فادها  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما هک  تسا  لیلد 
.دننک یم  رکذ  هناگی  يادخ  يربنامرف  تعیب و  شتسرپ و  هب  رگید  ناگدنب  يربنامرف  تعیب و  شتسرپ و  زا  ادخ 

ِدوُهُع ْنِم  ِِهتَداَبِع َو  َیلِإ  ِهِداَبِع  ِهَداَبِع  ْنِم  ُهَداَبِع  َجِرُْخِیل  ِّقَْحلاـِب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ًادَّمَُحم َثََعب  َیلاَـعَت  َكَراَـبَت َو  َهَّللا  َّنِإَـف 
.ِهتَیَالَو (1) َیلِإ  ِهِداَبِع  ِهَیَالَو  ْنِم  ِِهتَعاَط َو  َیلِإ  ِهِداَبِع  ِهَعاَط  ْنِم  ِهِدوُهُع َو  َیلِإ  ِهِداَبِع 

تدابع هب  شناگدـنب  تدابع  زا  ار  شناگدـنب  ات  درک  ثوعبم  قح  هب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم لاعتم  دـنوادخ  انامه 
شناگدنب تیالو  زا  و  شدوخ ، يوریپ  هب  شناگدنب  يوریپ  زاو  شدوخ ، نامیپ  دهع و  هب  شناگدـنب  اب  نامیپ  دـهع و  زا  و  شدوخ ،

.دروآ نوریب  شیوخ  تیالو  هب 

تفرعم زا  فرحنم  كرـشم و  سانـشنادخ و  نکـش و  دـهع  دـنا ؛ هدـش  ثوعبم  نآ  رد  ناربمایپ  هک  ار  یعماوج  رگید ، یمالک  رد  و 
 : دنیامرف یم  میسرت  دنوادخ  شتسرپ  هدننک  كرت  ادخ و 

ْنَع ُنیِطاَیَّشلا  ُمُْهَتلاَتْجا  ُهَعَم َو  َداَْدنَْألا  اوُذَخَّتا  ُهَّقَح َو  اُولِهَجَف  ْمِْهَیلِإ  ِهَّللا  َدْهَع  ِهِْقلَخ  ُرَثْکَأ  َلََّدب  اََّمل  ...ءاَِیْبنَأ  ِهَِدلَو  ْنِم  ُهَناَْحبُـس  یَفَطْـصا  َو 
.ِهتَداَبِع (2) ْنَع  ْمُْهتَعَطَْتقا  ِِهتَفِْرعَم َو 

ادخ هک  ار  يدهع  وا  قلخ  رتشیب  هک  هاگنآ  ...دیزگرب  یناربمایپ  مدآ  نادنزرف  زا 

.367 راونالاراحب 74 / 212 ؛ لئاسلا / حالف  یفاک 8/386 ؛ - . 1
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ادخ تفرعم  زا  ار  اه  نآ  نیطایش  دنداد و  رارق  ادخ  اب  یناکیرـش  دندرک و  راکنا  لهج  هب  ار  وا  ّقحو  دنداد  رییغت  دوب  هتـسب  اه  نآ  اب 
.دندرک عطق  شتدابع  زا  رود و 

یتـسرپ و تـب  كرــش و  زا  اـه  نآ  ندوـمن  جراـخ  نـالوسر  لاـسرا  فادـها  نیرتـمهم  زا  یکی  هـک  تـسا  نآ  رگناـشن  مـه  نـیا  و 
یم دای  ایبنا  همه  نایم  كرتشم  رما  ود  ار  دوخ  تدابع  دیحوت و  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  .تسا  یتسرپ  ادخ  دـیحوت و  هب  ناشندـناسر 

 : دنک

.ِنوُُدبْعاَف (1) اَنَأ  ّالِإ  _َه  لِإ ّ_ُه ال  َ نَأ ِْهَیلِإ  یِحُون  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.دینک تدابع  ارم  سپ  تسین  نم  زج  ییادخ  هک  میدرک  یحو  وا  هب  هکنیا  زج  میداتسرفن  یلوسر  وت  زا  شیپ  ام  و 

تدابع ار  ادخ  قح  هب  یسک  رگا  هک  دنک  یم  نشور  تدابع  ادخ و  تفرعم  هطبار  نایب  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  بیترت  نیدب  و 
.دوش یم  ینغتسم  نارگید  تدابع  زا  دنک  شتسرپ  و 

.هاَوِس (2) ْنَم  ِهَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْسا  ُهوُدَبَع  اَذِإَف  ُهوُدَبَع  ُهُوفَرَع  اَذِإَف  ُهُوفِْرعَِیل  اَّلِإ  َداَبِْعلا  َقَلَخ  اَم  ِهَّللا  َهَّللا َو  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی 

یم شتدابع  دنتخانـش  ار  وا  هک  هاگنآ  سپ  دنـسانشب  ار  وا  هکنیا  زج  هدرکن  قلخ  ار  ناگدنب  دنوادخ  انامه  ادخ  هب  دنگوس  مدرم  يا 
.دنوش یم  ینغتسم  وا  ریغ  تابع  زا  وا  تدابع  هطساو  هب  دندرک  شتدابع  هک  هاگنآ  دننک و 

مجنپ سرد  هدیکچ 

ناشتّوبن اه  نآ  زا  یخرب  .دنراد  یفلتخم  تاجرد  تاقبط و  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و   �

.25 ( / 21) ءایبنا - . 1
راونالاراحب 23/93. 9 ؛  / عیارشلا للع  328 ؛ دئاوفلازنک 1 / - . 2
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ریگارف هدرتـسگ و  تّوـبن  رگید  یخرب  دراد و  صاـخ  یهورگ  هب  صاـصتخا  ناـشتّوبن  یخرب  دـنک و  یمن  زواـجت  شیوـخ  سفن  زا 
.دنراد

تّوبن ماقم  رب  هفاـضا  ناربماـیپ ، زا  یخرب  زین  .یفخم و  ناـهنپ و  رگید  یخرب  تسا و  راکـشآ  ینلع و  ناـشتّوبن  ناربماـیپ  زا  یخرب   �
رگید یخرب  دـنوش و  یمن  لیان  ماقم  نیا  هب  ناشرمع  رخآ  ات  یخرب  دنتـسه و  مه  یهدـنامرف  تعاط و  بوجو  تماما و  ماقم  ياراد 

.دنسر یم  یماقم  نانچ  هب  یتّدم  زا  دعب 

ءایبنا تثعب  دیاوف  راثآ و  همه  ینعی  دوش  یم  فلتخم  مه  نآ  راثآ  دـئاوف و  تثعب و  تمکح  ناربمایپ  تاجرد  فالتخا  هب  هّجوت  اب   �
.دوش یمن  ناربمایپ  همه  هّجوتم 

.تسا یلاعت  يادخ  هب  رشب  نتخاس  هّجوتم  يروآ و  دای  تلاسر  تّوبن و  ّمهم  دئاوف  راثآ و  زا  یکی   �

یمود نوئـش  زا  یلّوا  هک  تسا  ندوب  هدـنب  ندرک و  یگدـنب  يانعم  هب  ّتیدوبع  شتـسرپ و  و  عوشخ ؛ عوضخ و  يانعم  هب  تدابع   �
زا یکی  ساـسا  نیا  رب  .ینیوـکت و  هن  يراـیتخا  ّتیدوـبع  تداـبع و  هّتبلا  تسا ؛ هدـمآ  رامـش  هب  تقلخ  فادـها  زا  هدـش ، بوـسحم 

.تسا هدوب  نآ  اب  هزرابم  یتسرپ و  تب  كرش و  كرت  لاعتم و  دنوادخ  شتـسرپ  تدابع و  هب  توعد  زین  یهلا  ناربمایپ  ّمهم  فادها 
.تسا هزرابم  نیا  زا  رپ  ناربمایپ  خیرات  و 

تالاؤس

.دینک نایب  ار  رگیدکی  هب  تبسن  ناربمایپ  تلیضف  يرترب و  تاهج  زا  یخرب  . 1

؟ تسیچ ناربمایپ  ندوب  مزعلاولوا »  » ریسفت . 2

.دینک نایب  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ثیدح  هب  هّجوت  اب  ار  نالوسر  ناربمایپ و  تاقبط  . 3

.دیهد حیضوت  ناربمایپ  يرگرادیب  دروم  رد  . 4

؟ تسیچ یگدنب  تدابع و  قیرط  ندناسانش  رد  ناربمایپ  شقن  . 5
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(2  ) تثعب تمکح  مشش : سرد 

هراشا
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 : هراشا

هدش نییبت  یهالا  ءایبنا  طّسوت  لطاب » زا  قح  نایب   » و لوقع » ياه  جنگ  هراثا   » ینعی ایبنا  تثعب  دئاوف  راثآ و  زا  دروم  ود  سرد  نیا  رد 
.دشاب هدئاف  ود  نیا  نییبت  هب  رداق  یبوخ  هب  هک  دور  یم  راظتنا  وجشناد  زا  تسا ،

لوقع ياه  جنگ  هراثا  . 3_2

یمن راـکب  ار  شیوـخ  درخ  لـقع و  هک  ار  ناـنآ  دـنک و  یم  توـعد  يدـنمدرخ  لّـقعت و  هب  ار  مدرم  یناوارف  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
« نُولِقْعَی ْمُهَف َال  « » نُولِقْعَت َالَفأ  « » نُولِقْعَی ٍموَِقل   » نوچمه ییاهریبعت  اب  نامدرم  اب  لاعتم  دـنوادخ  نآرق  رد  .دـنک  یم  شنزرـس  دـنریگ 

تلاسر تّوبن و  یحو و  مهم  فادها  زا  یکی  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا  .دـیوگ و  یم  نخـس  باَبلألا » اُولُوا  ّالا  رَّکَذَـتَی  اَم  « » نُولِقْعَی «َال 
.دنـسانشب لطاب  زا  ار  قح  هار  لقع  یناشفا  وترپ  اب  نانآ  ات  دـننک ؛ رّکذـتم  هّجوتم و  ناشدرخ  لقع و  رون  هب  ار  ناـمدرم  هک  تسا  نیا 

اب یتفلاخم  هک  دنتسه  يروما  لوسر  یبن و  ياه  هزومآ  هک  تسا  نیا  درک  هدافتسا  ناوت  یم  یهلا  نانخـس  نیا  زا  هک  يرگید  بلطم 
ناربمایپ راک  تقیقح  رد  سپ  .دسر  یمن  نآ  هب  ناربمایپ  هیبنت  يروآ و  دای  زا  شیپ  لقاع  ناسنا  هچ  رگا  دنرادن ؛ یناسنا  درخ  لقع و 

روط هب 
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بوجحم رگید ، يروما  سفن و  ياوه  زا  يوریپ  ینادان و  لهج و  هطـساو  هب  هک  ار  ناسنا  درخ  لقع و  ماـکحا  هک  تسا  نیا  لومعم 
 : دیامرف یم  ریبعت  لوقع » ياه  جنگ  هراثإ   » هب رما  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دنروآ  نوریب  تسا  هدش 

(1) .لوُقُْعلا َِنئاَفَد  ْمَُهل  اوُرِیُثی  ...ِهتَرِْطف و  َقاَثیِم  ْمُهوُدْأَتْسَِیل  ُهَءاَِیْبنَأ  ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  ُهَلُسُر َو  ْمِهِیف  َثَعَبَف 

نآ زا  ار  شترطف  نامیپ  ات  تشاد  لیـسگ  اه  نآ  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  درک و  ثوعبم  ار  شنالوسر  اه  نآ  ناـیم  رد  سپ 
.دنروآ نوریب  ناشیارب  ار  ناشیاهدرخ  ياه  جنگ  ....دننک و  بلط  اه 

ار نالوسر  ناربمایپ و  تثعب  زا  فده  ناشیا  تسا  هدش  ریبعت  هللا » نع  اولقعیل   » اب بلطم  نیا  زا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نخس  رد  و 
ار یهلا  رما  کین ) تفایرد  یناد =(  فرژ  و  تفرعم ، ار  يزرو  درخ  شریذـپ  ساسا  هیاپ و  و  هدرک ، نایب  ادـخ  يوس  زا  يزرو  درخ 

ياهتّجح ار  ناربمایپ  ینطاب و  ياـهتّجح  ار  لوقع  ماجنارـس  و  هتـسناد ؛ ترخآ  اـیند و  رد  هجرد  نیرتدـنلب  ار  لـقع  لاـمک  و  لّـقعت ،
 : تسا هدومرف  یفرعم  ناحبس  دنوادخ  يرهاظ 

اًْلقَع َو ْمُُهنَـسْحَأ  ِهَّللا  ِْرمَِأب  ْمُهُمَلْعَأ  ًهَفِْرعَم َو  ْمُُهنَـسْحَأ  ًَهباَِجتْـسا  ُمُُهنَـسْحَأَف  ِهَّللا ، ِنَع  اُولِقْعَِیل  اَّلِإ  ِهِداَـبِع  َیلِإ  ُهَلُـسُر  ُهَءاَِـیْبنَأ َو  ُهَّللا  َثََعب  اَـم 
.ِهَرِخْآلا اَْینُّدلا َو  ِیف  ًهَجَرَد  ْمُهُعَفْرَأ  اًْلقَع  ْمُُهلَمْکَأ 

(2) .لوُقُْعلاَف ُهَنِطاَْبلا  اَّمَأ  َو  ُهَِّمئَْألا :  ُءاَِیْبنَْألا َو  ُلُسُّرلاَف َو  ُهَرِهاَّظلا  اَّمَأَف  ًهَنِطَاب  ًهَّجُح  ًهَرِهاَظ َو  ًهَّجُح  ِْنیَتَّجُح : ِساَّنلا  یَلَع  ِهَِّلل  َّنِإ  ُماَشِه ، اَی 

شتباجا هک  یـسک  سپ  دنبایرد  لقع  هب  ادخ  هیحان  زا  هکنیا  زج  درکن  ثوعبم  شناگدنب  يوس  هب  ار  شنالوسر  ناربمایپ و  دـنوادخ 
دشاب ییوکین  هب 

راونالاراحب 11/60. هبطخ 1 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 1
.299 راونالاراحب 75 /  ك.رو : 383 ؛ لوقعلا / فحت  یفاک 1/15 ؛ - . 2
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شدرخ هک  یسک  دوب و  دهاوخ  رتوکین  مه  شدرخ  لقع و  دشاب  رتاناد  یهلا  رما  هب  هک  یسک  دوب و  دهاوخ  ییوکین  هب  زین  شتفرعم 
.دوب دهاوخ  رتالاب  ترخآ  ایند و  رد  شا  هجرد  دشاب  رتلماک 

ناربمایپ و نالوسر و  رهاظ ، تّجح  اّما  ینطاب  تّجح  يرهاـظ و  تّجح  دراد : دوجو  تّجح  ود  قلخ  رب  ادـخ  يارب  اـنامه  ماـشه ، يا 
.تسا لوقع  ینطاب  تّجح  اّماو  دنتسه  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما

هب .تسا و  یهلا  ناگدنب  لوقع  اهدرخ و  ندـناسر  لامک  هب  نتخادـنا و  راک  هب  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  ّمهم  ياهراک  زا  یکی  سپ 
نخـس ناشدرخ  هزادـنا  هب  یـسک  ره  اب  هدرک و  یم  هظحالم  ناشنانخـس  رد  ار  دوخ  نابطاخم  درخ  لقع و  نانآ  هک  تسا  تهج  نیا 

ادـخ لوسر  .دـنا  هدـش  باختنا  يزرو  درخ  لقع و  تهج  زا  مدرم  نیرتلماک  زا  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  .دـنتفگ و  یم 
 : دیامرف یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

(1) .ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  یَلَع  َساَّنلا  َمِّلَُکن  ْنَأ  اَنِْرمُأ  ِءاَِیْبنَْألا  َرِشاَعَم  اَّنِإ 

.مییوگ نخس  ناشیاهدرخ  هزادنا  هب  مدرم  اب  ات  میدش  رومام  نرابمایپ  هورگ  ام 

 : دیامرف یم  و 

(2) .ِهتَّمُأ ِلوُقُع  ِعیِمَج  ْنِم  َلَْضفَأ  ُُهْلقَع  َنوُکَی  َلْقَْعلا َو  َلِمْکَتْسَی  یَّتَح  ًالوُسَر  َال  ًاِّیبَن َو  ُهَّللا  َثََعب  َال  َو 

.دشاب رترب  شیوخ  تّما  همه  لوقع  زا  وا  لقع  درک و  لماک  ار  وا  لقع  هکنیا  ات  درکن  ثوعبم  ار  یلوسر  ربمایپ و  دنوادخ  و 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  هدش  هدرمش  لقع  اهنت  ناگدنب  ادخ و  نایم  تّجح  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 

(3) .ُلْقَْعلا ِهَّللا  َْنَیب  ِداَبِْعلا َو  َْنَیب  امَِیف  ُهَّجُْحلا  ُِّیبَّنلا َو  ِداَبِْعلا  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح 

.85 راونالاراحب 1 / 37 ؛ لوقعلا /  فحت  یفاک 1/23 ؛ - . 1
.12 یفاک 1 / - . 2
یفاک 1/25. - . 3
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.تسا لقع  ادخ  ناگدنب و  نایم  رد  تّجح  .تسا و  ربمایپ  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح 

تفر و رانک  ینادان  لهج و  ياه  هدرپ  و  دمآ ) نوریب  دش =(  هراثا  یهلا  ناربمایپ  هطـساو  هب  یناسنا  درخ  لقع و  ياهجنگ  یتقو  اریز 
رد میلست  زج  يا  هراچ  و  دوش ؛ یم  هتسب  وا  يارب  اه  هناهب  اهرذع و  همه  هار  تخانش ؛ ار  لطاب  تفای و  ار  قح  شیوخ  لقع  رون  اب  وا 
اب تفلاخم  رب  یلیلد  هک  تسا  هتفایرد  کین  شدوخ  تروص  نیا  رد  .درادن و  شیوخ  درخ  لقع و  روتسد  شریذپ  یهلا و  رما  لباقم 

.درادن نآ 

لطاب زا  قح  نایب  . 4_2

تعفنم بلج  سفن و  ياوه  نتـشاد  تهج  هب  و  تسا _  راوتـسا  اه  نآ  نایم  لماعت  هب  هک  ناشیعامتجا _  یگدنز  ياضتقا  هب  اهناسنا 
یعیبـط و يرما  فـالتخا  نیا  .دنتـسه  هدوب و  جـنر  رد  فـالتخا  دوجو  زا  هشیمه  خـیرات  لوط  رد  شیوخ _  سفن  زا  ررـض  عـفد  و 

.دشاب یلاخ  فالتخا  نیا  زا  يا  هعماج  چیه  دسر  یمن  رظن  هب  .تسا و  اه  نآ  یعامتجا  یگدنز  هب  طوبرم 

میظنت داد و  لدـع و  يرارقرب  همه و  يارب  شیاـسآ  هاـفر و  داـجیا  هعماـج و  یمومع  گـنهرف  ياـقترا  دـنمزاین  یفـالتخا  نینچ  عفر 
یگدـنز قـالخا  بادآ و  .دوـش  ارجا  تقد  هب  دـشاب و  هدـش  ظاـحل  یبوـخ  هب  نآ  رد  هعماـج  دارفا  همه  قوـقح  هـک  تـسا  ینیناوـق 

.دـشاب هتـشاد  دوجو  تسد  نیا  زا  يروما  ینادردـق و  قیوشت و  شنزرـس و  خـیبوت و  راذـنا و  تراشب و  ددرگ و  تیاـعر  یعاـمتجا 
هنوگ ره  زا  ملاس و  ار  هعماج  راگتـسر و  ار  ناسنا  دـنک و  یم  هدروآرب  ار  هدـش  دای  روما  ًاعطق  هعماـج  رد  یهلا  ناـیدا  لـماک  يارجا 

.درک میهاوخ  هراشا  هدنیآ  ثحابم  رد  روما  نیا  زا  یخرب  هب  .دزاس  یم  كاپ  یتشز  يدب و 

نامیا رفک و  اه و  هلحن  اه و  هورگ  شیادـیپ  بجوم  هک  تسا  يرکف  یتدـیقع و  فالتخا  تسا  رظن  دروم  اجنیا  رد  هک  یفالتخا  اـما 
ار ییاهتّما  لاعتم  دنوادخ  .دوش  یم 
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 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .دناد  یم  دحاو  ياهتّما  دنوش  یم  ثوعبم  اه  نآ  رب  ناربمایپ  نالوسر و  هک 

امی ِساـّنلآ ِف_ َْنَیب  َمُکْحَی  ِّقَحلاـِب ِل_ َباـتِکلآ  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو  َنیِرِذـْنُمَو  َنـیِرِّشَبُم  َنـیِّی  _ ِبَّنلآ ُهـّللا  َثَـعَبَف  ًهَدِـحاو  ًهَّمُأ  ُساـّنلآ  َناـک 
اوُفَلَتْخآ اِمل  اُونَمآ  َنیِذَّلآ  ُهّللآ  يدَـهَف  ْمُهَْنَیب  ًایَْغب  ُتانِّیَبلآ  ُمُْهتَءاج  اـم  ِدـَْعب  ْنِم  ُهُوتوُأ  َنیِذَّلا  اـّلِإ  ِهی  َفَلَتْخآ ِف_ اـمَو  ِهی  اوُفَلَتْخآ ِف_

(1) .ٍمی _ ِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يِدْهَی  ُهّللاَو  ِِهنْذِِإب  ِّقَحلآ  َنِم  ِهی  ِف_

نیب هکنیا  ات  درک  لزان  قح  هب  ار  باتک  اه  نآ  اب  داتـسرف و  هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  ناربمایپ  دـنوادخ  سپ  دوب  تسدـکی  تّما 
زا دـعب  تسا  هدـش  هداد  اه  نآ  هب  باتک  هک  نانآ  رگم  دـننک  یمن  فـالتخا  نآ  رد  .دـنک و  مکح  دـنراد ، فـالتخا  هچنآ  رد  مدرم 
هب دـندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دـنوادخ  سپ  .دوب  اه  نآ  نیب  زواجت  رطاخ  هب  فالتخا  نیا  .دـمآ و  ناشیارب  راکـشآ  ياه  لیلد  هکنآ 
یم تیاده  میقتـسم  هار  هب  دهاوخب  ار  سک  ره  ادـخ  .درک و  تیادـه  دوخ  نذا  هب  قح ، زا  دـندوب  هدرک  ادـیپ  فالتخا  نآ  رد  هچنآ 

.دنک

دحاو تسدـکی و  یتّما  دـنک ، ثوعبم  نانآ  رب  ار  شناربمایپ  ناشراگدـیرفآ  هکنآ  زا  شیپ  نامدرم  هک  دراد  تلـالد  هفیرـش  هیآ  نیا 
هیآ ریـسفت  رد  هک  یتایاور  هب  هّجوت  اب  اه  نآ  ندوب  دـحاو  تسدـکی و  زا  روظنم  .تشادـن  دوجو  اه  نآ  نایم  رد  یفالتخا  و  دـندوب ؛
نآ يرطف  فورعم  هک  یلاعت _  يادخ  هّجوتم  رّکذتم و  ار  اه  نآ  ات  دنتـشادن  يربمایپ  هکنیا  تهج  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  هدش ، دراو 

رفک و .تسا  تفرعم  عرف  نامیا  رفک و  اریز  دـندیزرو ؛ یم  دوحج  رفک و  هن  دنتـشاد و  ادـخ  هب  نامیا  هن  نانآ  سپ  دـنکب ؛ تساه _ 
؛ دیامن رارقا  وا  هب  ای  هدرک  راکنا  ار  وا  دناوت  یمن  دسانـش  یمن  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ  تسا ؛ لاعتم  دـنوادخ  هب  رارقا  راکنا و  نامیا ،

اریز .تسین  ناهارمگ  يانعم  هب  لاّلُـض  دـنا و  هدـش  هدـیمان  لاّلُـض » ( » مالـسلا مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رظن  زا  ییاهناسنا  نینچ  هکلب 
« لاّلُض  » زا روظنم  تفگ  دیاب  سپ  .دشاب  هدرک  مگ  هتشاد  هک  ار  یهار  هک  تسا  یسک  هارمگ 

.213 ( / 2) هرقب - . 1
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يرطف تفرعم  اب  ار  نامدرم  یلاعت  يادخ  هک  دنک  یم  حیرصت  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .لفاغ  ادخ  زا  دنا و  مگ  هک  دنتسه  یناسک 
هب ار  اه  نآ  دومن و  ثوعبم  نانآ  نایم  رد  ار  شناربمایپ  سپـس  .راکنا  هن  دنتـشاد و  یتعیرـش  هب  نامیا  هن  نآ  دوجو  اـب  دومرف و  قلخ 

.دندش هارمگ  یخرب  دنتفای و  تیاده  یخرب  هاگنآ  دناوخارف ؛ نامیا 

مِْهَیلإ لُسُّرلا  هللا  َثَعَتبا  ّمث  .دُوحِجب  رفک  َالَو  هَعیِرَِـشب  آنامیإ  َنوفِرعی  اَهیَلَع َال  هللا  ُمُهَرَطَف  یّتلا  هَرْطِْفلا  یَلِع  ساّنلا  َقَلَخ  ّلـجوّزع  هللا  ّنإ 
(1) .ِهِدْهَی َْمل  ْنَم  ْمُْهنِم  ُهَّللا َو  ُهاَدَه  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ْمِْهیَلَع  ِهَِّلل  ًهَّجُح  ِهَّللِاب  ِناَمیِْإلا  یلإ  مُهَنوُعْدَی 

هب رفک  تعیرش و  هب  نامیا  زا  یتخانـش  اه  نآ  درک ، قلخ  هتخاس  روطفم  نآ  رب  ار  اه  نآ  هک  یترطف  رب  ار  مدرم  لاعتم  دنوادخ  انامه 
سپ .دـننک  توعد  ادـخ  هب  نامیا  هب  ار  اه  نآ  ات  درک  ثوعبم  تّجح  مامتا  يارب  اه  نآ  يوس  هب  ار  نـالوسر  سپـس  دنتـشادن  راـکنا 

.درکن تیاده  ار  یضعب  درک و  تیاده  ادخ  اراه  نآ  زا  یضعب 

ثوعبم یعماوج  رد  اه  نآ  رتشیب  هکلب  دنتـشادن ، یعـضو  نینچ  دـندش  ثوعبم  ناـشیارب  ناربماـیپ  هک  یعماوج  همه  هک  اـجنآ  زا  اـّما 
هدـنام بوجحم  ناشترطف  دنتـشادن و  ادـخ  زا  یتسرد  تخانـش  نانآ  تشاد ؛ دوجو  ناشنایم  رد  اه  نآ  میلاعت  ایبنا و  راثآ  هک  دـندش 

صاصتخا مالـسلا ) هیلع   ) حون ترـضح  تثعب  نامز  هب  ندوب  دـحاو  تّما  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد  تهج  نیمه  هب  دوب 
ماما .تسا  هدـش  ناونع  تسین _  هعماج  رد  يربمایپ  هک  ترتف _  نامز  ياـهیگژیو  زا  یکی  رما  نیا  یّلک  روط  هب  .تسا و  هدـش  هداد 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص

.حون لبق  کلذ  ناک 

؟ اوناک يده  یلعف  لیق :

یّتلا هللا  هرطف  یلع  اوناک  .ًيده  یلع  اونوکی  مل  ...ًالالض  اوناک  لب  لاق :
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.هللا مهیدهی  یّتح  اودتهیل  اونوکی  ملو  .هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  مهرطف 

«. نّیلاضلا موقلا  نم  ننوکأل  یبر  یندهی  مل  نئل  : » میهاربإ لوقی  عمست  امأ 

(1) .قاثیملل آیسان  يأ :

.دوب حون  زا  شیپ  رما  نیا 

؟ دندوب هتفای  تیاده  اه  نآ  ایآ  دش : هتفگ 

ار يادخ  قلخ  تسا  هدرک  روطفم  نآ  رب  ار  نانآ  یلاعت  يادخ  هک  دندوب  یترطف  رب  دندوبن ، هتفای  تیاده  ....دـندوب  مگ  هکلب  دومرف :
.تسین يرییغت  هنوگچیه 

درک یمن  متیاده  مراگدرورپ  رگا  : » دیوگ یم  میهاربا  هک  يدینـشن  ایآ  .دنک  ناشتیاده  دنوادخ  هکنیا  ات  دنتفای  یمن  تیادـه  اه  نآ 
.مدوب قاثیم  ناگدننک  شومارف  زا  ینعی  مدوب .» یم  ناگدش  مگ  هورگ  زا  ًاعطق 

 : دیامرف یم  رگید  یثیدح  رد  و 

(2) .نیکرشم الو  نیرفاک  الو  نینمؤم  اوناک ال  .ًالاّلض  اوناک 

.كرشم هن  رفاک و  هن  دندوب و  نمؤم  هن  .دندوب  ناگدش  مگ 

دوجو مدرم  نایم  رد  كرـش  نامیا و  رفک و  تهج  زا  یفالتخا  نانآ  میلاعت  زا  يدـنم  هرهب  نودـب  ناربمایپ و  ندـمآ  زا  شیپ  نیاربانب 
هدرک و راذـنا  ار  مدرم  یهلا  ناربمایپ  .دـیآ  یم  دـیدپ  ناشنایم  رد  فالتخا  ادـخ ، هب  مدرم  نداد  هّجوت  ناربمایپ و  ندـمآ  اب  درادـن و 
دوش و هتخانـش  لطاب  زا  ّقح  ینامـسآ  بتک  لوزن  ناربمایپ و  ندـمآ  اب  ات  دوش  یم  لزاـن  اـه  نآ  رب  یهلا  بتک  دـنهد و  یم  تراـشب 

ناربمایپ تارّکذـت  هطـساو  هب  ناشیاهلقع  اـهدرخ و  و  دـسرب ، اـه  نآ  همه  شوگ  هب  یهلا  نیناوق  و  دـنوش ، دوخ  قوقح  هّجوتم  مدرم 
لاعتم دـنوادخ  اهنیا  همه  زا  دـعب  دـیامن و  بیغرت  یهلا  ماکحا  زا  يوریپ  هب  ار  اه  نآ  نورد  زا  زین  اه  نآ  ینطاب  تّجح  دوش و  هراثا 

هب هعجارم  اب  نانآ  .دیامن و  یم  مکح  اه  نآ  فالتخا  هرابرد 

یشایع 1/104. ریسفت  - . 1
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.دنهد یم  صیخشت  لطاب  زا  ار  ّقح  یهلا  نشور  ياه  لیلد 

ناربماـیپ و تثعب  لـصاح  ناربماـیپ ، هـب  طوـبرم  نیناوـق  قوـقح و  هـمه  رد  یلک  روـط  هـب  لـطاب و  ّقـح و  رد  فـالتخا  دوـجو  سپ 
تروص هب  اه  نآ  نایم  رد  ناربماـیپ  يرگنـشور  زا  شیپ  هک  رـشب  یئزج  تاـفالتخا  هب  زگره  هفیرـش  هیآ  .تسا و  ناـنآ  يرگنـشور 

زا هک  مه  يرگید  تایآ  رد  .دیآ  یم  دوجو  هب  ناربمایپ  زا  دـعب  فالتخا  هک  دراد  حیرـصت  هکلب  درادـن  رظن  دـیآ  یم  دوجوب  یعیبط 
نآ يرگنشور  ناربمایپ و  تثعب  ساسا  رب  لطاب  ّقح و  ناوریپ  هب  لاعتم  دنوادخ  مکح  دور ، یم  نخس  لطاب  ّقح و  رد  رـشب  فالتخا 

ندروآ نوریب  هراثا و  هکلب  یلاعت  يادخ  هب  نداد  هّجوت  اهنت  هن  دش _  نایب  نیشیپ  ياهسرد  رد  هک  هنوگ  نامه  اریز _  .دشاب  دیاب  اه 
زین یهلا  ماکحا  نیناوق و  نایب  هک  تفگ  میهاوخ  هدـنیآ  رد  زین  و  تسا ؛ ناربماـیپ  فادـها  فیاـظو و  زا  مه  لوقع  ناـهنپ  ياـهجنگ 

تافالتخا نیرتشیب  سپ  .دوش  یم  نشور  اهناسنا  رب  اه  نآ  هطساو  هب  ناگدنب  فیاظو  حلاصم و  دریگ و  یم  تروص  ناربمایپ  طّسوت 
.دریگ رارق  مکح  يانبم  دناوت  یمن  تثعب  زا  شیپ  تافالتخا  دوش و  یم  ادیپ  تثعب  زا  دعب  قلخ  نایم  رد  اه  يریگرد  نیرتمهم  و 

ملع رون  هب  یهارمگ  ینادان و  لهج و  یکیرات  زا  مدرم  جارخا  قلخ و  تیاده  يارب  ار  نآرق  باتک  یلاعت  يادـخ  هک  تساجنیا  زا  و 
.تسا هدومرف  لزان  تیاده  شناد و  و 

(1) .ِدی _ ِمَحلا ِزیِزَعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِه  _ ِّبَر ِنذِإ  ِروُّنلا ِب_ یلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک 

نذا هب  تسادـیمح  زیزع و  يادـخ  هار  هـک  روـن  يوـس  هـب  اـهیکیراتزا  ار  مدرم  اـت  میداتـسرف  ورف  ار  نآ  وـت  يوـس  هـب  تـسا  یباـتک 
.ینک تیاده  ناشراگدرورپ 
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مشش سرد  هدیکچ 

هب ینامـسآ  بتک  ياج  ياج  .تسا  یهلا  ناربماـیپ  فیاـظو  فادـها و  نیرت  مهم  زا  يزرو  درخ  لّـقعت و  هب  ناگدـنب  نداد  قوس   �
تـسا یهلا  ناربمایپ  روای  کمک و  ینطاب  تّجح  ناونع  هب  لـقع  .تسا  يزرو  درخ  لّـقعت و  هب  مدرم  توعد  زا  رپ  میرک  نآرق  هژیو 

.دننک و یم  مامت  ادخ  ناگدـنب  رب  ار  تّجح  تسا  ینطاب  تجح  هک  لقع  کمک  اب  اه  نآ  .دنتـسه و  دـنوادخ  يرهاظ  ياهتّجح  هک 
.دنرتلماک رتالاب و  همه  زا  لقع  رظن  زا  زین  ناشدوخ  دنیوگ و  یم  نخس  ناشلوقع  هزادنا  هب  نامدرم  اب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 

دیدپ فالتخا  مدرم  نایم  رد  ناربمایپ  ندـمآاب  .دنتـشادن  یفالتخا  كرـش  نامیا و  رفک و  تهج  زا  مدرم  ناربمایپ  ندـمآ  زا  شیپ   �
دننک و یم  راذـنا  ار  مدرم  یهلا  ناربمایپ  .دـندیدرگ  كرـشم  زین  يا  هّدـع  دـندیزرو و  رفک  يا  هّدـع  دـندش و  نموم  يا  هّدـع  دـمآ 

.دسرب ناگمه  شوگ  هب  یهلا  نیناوق  دوش و  هتخانش  لطاب  زا  ّقح  ات  دوش  یم  لزان  مدرم  رب  زین  یهلا  بتک  دنهد و  یم  تراشب 

تالاؤس

.دیسیونب لّقعت  يزرودرخ و  اب  ار  ناربمایپ  تثعب  هطبار  . 1

؟ تسیچ هدش  هدرمش  ناگدنب  ادخ و  نایم  تّجح  لقع »  » طقف تایاور  یخرب  رد  هکنیا  تهج  . 2

.دینک نایب  ار  هیآ  نیا  رد  مدرم  تدحو  تهج  ...ًهدحاو » ًهما  سانلا  ناک   » هیآ هب  هجوت  اب  . 3

.دییامرف نییبت  هدش  دای  هیآ  هب  هّجوت  اب  ار  هنیمز  نیا  رد  ناربمایپ  شقن  مدرم و  نایم  رد  فالتخا  شیادیپ  أشنم  . 4
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(3  ) تثعب تمکح  متفه : سرد 

هراشا
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 : هراشا

هب دئاوف  راثآ و  نیا  اب  دیاب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  وجـشناد  .تسا  هدـش  یـسررب  تّوبن  دـئاوف  راثآ و  زا  دروم  راهچ  سرد  نیا  رد 
.دشاب اه  نآ  نییبت  هب  رداق  ددرگ و  انشآ  تّوبن  تمکح  زا  یشخب  ناونع 

دسافم حلاصم و  نایب  . 5_2

تایح یگدـنز و  ریـسم  رد  هدرک و  يرپس  ار  ییاه  ناهج  اـیند  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يدوجوم  ناـسنا  یهلا  یحو  میلاـعت  ساـسا  رب 
نیب زا  ندرم  اب  ناسنا  سپ  .تفر  دـهاوخ  يرگید  ياـیند  هب  هدرک  چوک  اـیند  نیا  زا  يزور  .تسا و  هداـهن  ماـگ  اـیند  نیا  هب  شیوخ 

شیوخ هدنروآ  دوجو  هب  قلاخ و  اب  طابترا  نودب  یناسنا  چیه  نیا  ربانب  .دیآ  یمرد  هزات  یطیارـش  اب  رگید  ییایند  هب  هکلب  دور  یمن 
صیخـشت تسوا  ررـض  ای  تحلـصم  هب  هک  ار  يروما  دناوت  یمن  تهج  نیمه  هب  .درادن  یفاک  عالطا  دوخ  يدوجو  نامتخاس  هنک  زا 

ایوج وا  زا  تسوا  هّجوتم  هک  ار  ییاهررـض  حـلاصم و  هدرک و  رارق  رب  طابترا  دوخ  قلاـخ  اـب  هکنیا  زج  درادـن  يا  هراـچ  سپ  دـهد ؛
.درادن یهلا  نالوسر  اب  طابترا  زج  یهار  رما  نیا  يارب  .دوش و 
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هک يرگید  تادوجوم  همه  وا و  هک  دوش  یم  هّجوتم  یهلا  نالوسر  يوس  زا  يروآ  داـی  رّکذـت و  یکدـنا  اـب  ناـسنا  نیمه  هوـالع  هب 
هب ار  شیوخ  قلخ  دـهد و  یمن  ماجنا  هدوهیب  راک  هک  دـنراد  یکلام  قلاخ و  تسا ، لماعت  رد  دوخ  تایح  همادا  يارب  اه  نآ  اب  آمئاد 

دوخ و عناص  قلاخ و  اب  تسا  مزال  زین  تهج  نیا  زا  .دراد و  رظن  ریز  ار  اه  نآ  رادرک  راتفر و  هشیمه  تسا و  هدرکن  اـهر  دوخ  لاـح 
تمکح تهج  رد  دـناوتب  دوش و  هاگآ  نانآ  دوخ و  تقلخ  تمکح  زا  ات  دـنک ؛ رارقرب  طابترا  دـنلماعت  رد  وا  اب  هک  تادوجوم  ریاس 

.دـهد و ماجنا  یبوخ  هب  وا  ربارب  رد  ار  دوخ  فیاظو  دـنک و  بلج  ار  شیوخ  قلاـخ  يدونـشخ  تیاـضر و  دـنک و  ریـس  دوخ  تقلخ 
ار شیوخ  فیاظو  و  ددنویپب ، دراد  طابترا  وا  اب  هک  یـسک  هب  تسا  مزال  سپ  دنک  رارق  رب  طابترا  شیوخ  قلاخ  اب  دـناوت  یمن  نوچ 
هک یقیدنز  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .درادن  طابترا  ادخ  اب  یهلا  ناربمایپ  زج  یسک  هک  تسا  نشور  .دوش و  ایوج  وا  زا 

 : دومرف دوب  هدرک  لاؤس  نالوسر  ناربمایپ و  هرابرد 

َال ُهُْقلَخ َو  ُهَدِـهاَُشی  ْنَأ  ْزُجَی  َْمل  ًاِیلاَعَتُم  ًامیِکَح  ُِعناَّصلا  َِکلَذ  َناَک  َقَلَخ َو  اَم  ِعیِمَج  ْنَع  اَّنَع َو  ًاِیلاَعَتُم  ًاـِعناَص  ًاـِقلاَخ  اََـنل  َّنَأ  اَْـنتَْبثَأ  اََّمل  اَّنِإ 
یَلَع ْمُهَنوُّلُدَـی  ِهِداَـبِع َو  ِهِْقلَخ َو  َیلِإ  ُْهنَع  َنوُرِّبَُعی  ِهِْقلَخ  ِیف  َءاَرَفُـس  َُهل  َّنَأ  َتَبَث  ُهوُّجاَُـحی  ْمُهَّجاَُـحی َو  ُهوُرِـشاَُبی َو  ْمُهَرِـشاَُبیَف َو  ُهوُسِماَُـلی 

(1) .مُهُواَنَف ِهِکَْرت  ِیف  ْمُهُواََقب َو  ِِهب  اَم  ْمِهِِعفاَنَم َو  ْمِهِِحلاَصَم َو 

نکمم تسا و  یلاعتم  میکح و  عناص  هک  دـش  مولعم  و  قلخ ، همه  زا  ام و  زا  رترب  تسا  یعناص  ام  يارب  میدرک  تابثا  هک  هاـگنآ  اـم 
دنک جاجتحا  نانآ  اب  ددرگ و  ور  رد  ور  اه  نآ  اب  وا  دنوش و  ور  رد  ور  وا  اب  دنیامن و  سمل  ار  وا  دـننک و  هدـهاشم  ار  وا  قلخ  تسین 
یم ریبعت  شناگدنب  قلخ و  هب  وا  يوس  زا  هک  دراد  قلخ  نایم  رد  یناریفـس  وا  هک  دوش  یم  تباث  سپ  دـننک  جاجتحا  وا  اب  زین  نانآ  و 

، ناشیانف اقب و  بابسا  عفانم و  حلاصم و  هب  ار  اه  نآ  دننک و 
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.دننک ییامنهار 

 : مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هب  دیوگ : یم  مزاح  نب  روصنم  رگید  یثیدح  رد  و 

ٍلوُسَر ْوَأ  ٍیْحَِوب  اَّلِإ  ُهُطَخَـس  ُهاَضِر َو  ُفَْرُعی  َال  ُهَّنَأ  ًاطَخَـس َو  اًـضِر َو  ِّبَّرلا  َِکلَذـِل  َّنَأ  َفِْرعَی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَیَف  ًاـّبَر  َُهل  َّنَأ  َفَرَع  ْنَم  َّنِإ  ... 
(1) .هَّللا َکَمِحَر  َلاَقَف...لُسُّرلا  َُبلْطَی  ْنَأ  َُهل  یِغَْبنَی  ْدَقَف  ُیْحَْولا  ِِهتْأَی  َْمل  ْنَمَف 

دیاب دراد و  یبضغ  يدونـشخ و  شراگدرورپ  هک  دسانـشب  تسا  راوازـس  تسه  يراگدرورپ  ار  وا  هک  تخانـش  هک  یـسک  انامه  ... 
لابند تسا  مزال  دوش  یمن  یحو  وا  هب  هک  یسک  سپ  دوش ، یمن  هتخانش  لوسر  ای  یحو  هب  زج  مه  وا  بضغ  يدونـشخ و  هک  دنادب 

.دنک تتمحر  يادخ  دومرف : ترضح  ...ددرگب  نالوسر 

ار شیوخ  دـسافم  حـلاصم و  اهنآ  هطـساو  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  نـالوسر  ناربماـیپ و  دوجو  دـیاوف  راـثآ و  فادـها و  زا  یکی  سپ 
نیمأت دـنروآ  یم  رـشب  يارب  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  نانآ  هک  ییاهروتـسد  فیاظو و  هب  لـمع  اـب  ار  شیوخ  تاـیح  همادا  هتخاـنش و 

.دننک

تّجح مامتا  . 6_2

رداص ّقح  ترـضح  زا  زگره  حیبقو  تسا ؛ ینتفریذـپان  دنـسپان و  يرما  لقع _  رظن  زا  نایب _  تّجح و  مامتا  نودـب  رفیک  باذـع و 
وا هب  ار  شیوخ  ياهروتـسد  اه و  نامرف  دنک و  هاگآ  ار  وا  دیاب  تسخن  دهد  رفیک  ار  یـسک  دهاوخب  راگدیرفآ  رگا  سپ  .دوش  یمن 

هدرک و نایب  ار  رما  نیا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنک  وفع  ای  دهد  رفیک  ار  وا  دزرـس  وا  زا  یتفلاخم  رگا  نآ  زا  دـعب  دـناسرب و 
: دـنیوگب دنتـسناوت  یم  اه  نآ  میدرک  یم  كـاله  ار  یهورگ  ربماـیپ  نداتـسرف  نودـب  اـم  رگا  هک  هدومرف ؛ دـییأت  ار  لـقع  مکح  نیا 

هنوگ نیا  میدرک و  یم  يوریپ  تیاه  هدومرف  زا  ام  يداتسرف  یم  ام  يوس  هب  يربمایپ  رگا  اراگدرورپ 
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.میدش یمن  راتفرگ  راوخ و 

(1) .يزَْخنَو َّلِذَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َِکتایآ  _َع  ِبَّت _ َنَف ًالوُسَر  اْنَیلِإ  َْتلَسْرَأ  الَْول  ان  _ّ َ بَر اُولاَقل  ِِهْلبَق  ْنِم  ٍباذَِعب  ْمُهانْکَلْهَأ  ّانَأ  َْولَو 

ام يداتـسرف  یم  یلوسر  ام  يوس  هب  رگا  اراگدرورپ  دنتفگ  یم  میدرب  یم  نیب  زا  باذـع  هب  لوسر  ندـمآ  زا  لبق  ار  اه  نآ  ام  رگا  و 
.میدش یم  راوخ  لیلذ و  هکنآ  زا  شیپ  میدرک  یم  يوریپ  وت  تایآ  زا 

 : مینک یمن  باذع  میتسرفن  لوسر  ات  ام  هک  دنک  یم  نایب  اراکشآ  رگید  ياج  رد  و 

(2) .ًالوُسَر ثَْعبَن  یّتَح  نِیبَذَعُم  اَّنُک  اَم 

.مینک ثوعبم  ار  یلوسر  هکنیا  ات  میتسین  هدننک  باذع  ام 

يولج ددرگ و  ماـمت  قلخ  رب  تّجح  هک  تسا  نیا  راذـنا  تراـشب و  ناربماـیپ و  تثعب  زا  فدـه  هک  دراد  حیرـصت  رگید  ياـج  رد  و 
 : دوش هتفرگ  نانآ  ياه  هناهب  اهرذع و 

(3) .ِلُسُّرلآ َدَْعب  ٌهَّجُح  ِهّللآ  یلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  ّال  _ َِئل َنیِرِْذنُمَو  َنیِرِّشَبُم  ًالُسُر 

.دشابن نالوسر  زا  دعب  یتّجح  ادخ  رب  مدرم  يارب  هکنیا  ات  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ینالوسر 

تب رفک و  كرـش و  زا  يرود  وا و  تدابع  هب  مدرم  ندـناوخ  اتمه و  یب  دـنوادخ  ياه  نامرف  ندـناسر  غیلبت و  اب  یهلا  ناربمایپ  سپ 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما دننک ، یم  مامت  قلخ  رب  ار  تّجح  تشز  ياهراک  یصاعم و  زا  بانتجا  یتسرپ و 

(4) .غِیْلبَّتلِاب ْمِْهیَلَع  اوُّجَتْحَی   .... ...هَءاَِیْبنَأ ل ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  ُهَلُسُر َو  ْمِهِیف  َثَعَبَف 

اه نآ  رب  غیلبت  اب  ...ات  ...تشاد  لیـسگ  اه  نآ  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  تخاس و  ثوعبم  ار  شنالوسر  اه  نآ  ناـیم  رد  سپ 
.دننک جاجتحا 

.134 ( / 20) هط - . 1
.15 ( / 17) ءارسا - . 2
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رد یسک  رگا  هک  دوش  مولعم  دوشن و  یمّنهج  یتشهب و  ناهرب ، لیلد و  یب  سک  چیه  ات  دتـسرف  یم  ار  شناربمایپ  یلاعت  يادخ  سپ 
رثا رد  دـهن ، یم  ياپ  ترخآ  ِمّنهج  تشهب و  هب  ای  تسا و  یباذـع  رفیک و  راتفرگ  اـی  هتـشاد  یـشیاسآ  تمعن و  خزرب  ملاـع  اـی  اـیند 

ناـسنا يراـیتخا  هناـهاگآ و  لاـمعا  هجیتـن  رفیک  اـی  شاداـپ  ینعی  .راـگدرورپ  ینیوکت  هدارا  هن  تسا  هدوب  شیوـخ  رادرک  راـیتخا و 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .رگید  لماوع  هن  تساه ؛

(1) .هَنَِّیب ْنَع  َّیَح  ْنَم  ییْحَی  ٍهَنَِّیب َو  ْنَع  َکَلَه  ْنَم  َِکلْهَِیل  َنیِرِْذنُم  َنیِرِّشَبُم َو  َنیِِّیبَّنلا  ُمِهِیف  َثَعَْتبا 

ددرگ كاله  نشور  لیلد  نتشاد  اب  دوش  یم  كاله  هک  یـسک  ات  درک  ثوعبم  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ار  ناربمایپ  نانآ  نایم  رد 
.دنک ادیپ  تایح  نشور  لیلد  اب  دبای  یم  تایح  هک  یسک  و 

ناربمایپ دوجو  هب  اه  نآ  رب  تمایق  زور  ناحبـس  دـنوادخ  هدرکن و  راذـنا  ار  اـم  یـسک  هک  دـنیوگن  ناـمدرم  تماـیق  يادرف  هکنیا  اـت 
 : دنک جاجتحا 

َهَّللا ُعَمْـسَت  َال  َأ  ْمِْهیَلَع ، ِهَّللا  ُهَّجُح  َنوُکَِتل  ٍریِذـَن َو  ٍریَِـشب َو ال  ْنِم  انَءاج  ام  اُولوُقَی  اَّلَِئل  ِلُسُّرلا َو  ِدـَْعب  ْنِم  ٌهَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنِلل  َنوُکَی  اّلَِئل 
ریِذـَن اَنَءاَج  ْدَـق  یََلب  اولاَق  ریِذـَن *  مُِکتأَی  َملَأ   ) ِلُسُّرلا ِءاَِیْبنَْألِاب َو  ِراَّنلا  ِلْهَأ  یَلَع  ْمِهِجاَِجتْحا  َمَّنَهَج َو  ِهَنَزَخ  ْنَع  ًهَیاَکِح  ُلوُقَی  َّلَج  َّزَع َو 

(3)  . (2)( رِیبَک لَالَض  ِیف  ّالإ  ُمتنأ  نِإ  ءیش  نِم  هللا  َلََّزن  اَم  اَنُلقَو  اَنبَّذَکَف 

هکنیا ات  و  تسا ، هدماین  ام  يارب  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  دنیوگنات :  و  دشابن ، نالوسر  زا  دـعب  یتّجح  ادـخ  رب  مدرم  يارب  هکنیا  ات 
هب مّنهج  لها  رب  نانآ  هک  دـنک  یم  تیاکح  مّنهج  ناراد  هنازخ  زا  یلاعت  يادـخ  هک  يدینـشن  ایآ  .ددرگ  ماـمت  اـهنآ  رب  ادـخ  تّجح 

اه نآ  نایم  رد  نالوسر  ناربمایپ و  دوجو 

راونالاراحب 11/37. 44 ؛ دیحوت / 119 ؛ عیارشلا /  للع  - . 1
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میتفگ میدرک و  بیذـکت  ام  دـمآ و  ام  يارب  هدـنهد  میب  ارچ  دـنیوگ : یم  .دـماین  امـش  يارب  يا  هدـنهد  میب  ایآ  : » دـننک یم  جاجتحا 
«. دیتسین راکشآ  یهارمگ  رد  زج  امش  .تسا  هدرکن  لزان  يزیچ  دنوادخ 

دهاوخن مامت  اه  نآ  رب  تّجح  دنناوخن ؛ وا  تدابع  نامیا و  هب  ار  اه  نآ  دنزاسن و  ادـخ  هّجوتم  ار  نامدرم  نالوسر ، ات  میتفگ  هکنانچ 
.دش

(1) .مِْهیَلَع ِهَِّلل  ًهَّجُح  ِهَّللِاب  ِناَمیِْإلا  َیلِإ  ْمُهَنوُعْدَی  ْمِْهَیلِإ  َلُسُّرلا  ُهَّللا  َثَعَْتبا  َُّمث 

مامت اه  نآ  رب  ادـخ  يارب  تّجح  ات  دـننک  توعد  ادـخ  هب  نامیا  هب  ار  اـه  نآ  هک  درک  ثوعبم  اـه  نآ  يوس  هب  ار  شنـالوسر  سپس 
.دوش

نالوسر هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  ناگدـنب  رب  ناحبـس  دـنوادخ  تّجح  مامتا  ناربمایپ :  تثعب  مهم  دـیاوف  راثآ و  زا  یکی  سپ 
.دنا هدش  هدناوخ  لاعتم  دنوادخ  يرهاظ  تّجح 

راذنا تراشب و  . 7_2

هک تسا  نشور  .دـننک و  تدابع  ار  شیوخ  يادـخ  رایتخا ، هب  ود  نآ  هک  تسا  نیا  ّنج  ناسنا و  تقلخ  زا  فدـه  هک  میتفگ  رتشیپ 
.تسا هتفرگ  تروص  ّمهم  فده  نیا  ياه  هنیمز  مزال و  طیارش  داجیا  يارب  مه  نالوسر  ناربمایپ و  تثعب 

فیصوت و یبوخ  هب  ار  ود  نآ  هدومرف  لزان  شناربمایپ  رب  هک  ینامـسآ  بتک  رد  هدیرفآ و  ار  مّنهج  تشهب و  رما  نیا  لیمکت  يارب  و 
زا مالـسا  یمارگ  ربمایپ  رادید  نایم  نیا  رد  هک  تسا  هدناوخارف  ود  نآ  هراظن  هب  ار  شناربمایپ  مزال  دراوم  رد  هکلب  تسا ؛ هدرک  نایب 

.تسا روهشم  فورعم و  جارعم  بش  رد  خزود  تشهب و 

ّبترتم ود  نآ  رب  ار  شباقع  باوث و  هداد و  رارق  شناگدنب  لامعا  يازج  ار  ود  نآ  و 

.39 راونالاراحب 11 / 121 ؛ عیارشلا /  للع  - . 1
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هزادـنا هب  اهنت  ار  باقع  یلو  هدرک  ربارب  نیدـنچ  ار  اه  نآ  لامعا  باوث  شیوخ ، تدابع  هب  شناگدـنب  بیغرت  تهج  .تسا و  هدرک 
.تسا هدومرف  نییعت  اه  نآ  رادرک 

ياه نامرف  اهروتـسد و  نایب  قلخ و  تیادـه  ادـخ و  هب  توعد  زا  دـعب  هکنیا  زج  تسا  هدرکن  ثوعبم  رـشب  يارب  ار  يربمایپ  چـیه  و 
راذنا هتـشاد و  رذح  رب  نآ  ياهباذـع  مّنهج و  زا  هدرک و  نایب  ناشیارب  ار  نآ  ياهتمعن  هداد و  تراشب  یهلا  تشهب  هب  ار  اه  نآ  یهلا 

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .دنا  هدومن 

(1) .َنیِرِْذنُمَو َنیِرِّشَبُم  ّالِإ  َنی  _ ِلَسْرُملآ ُلِسُْرن  ام 

.میدرکن لاسرا  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  زج  ار  نالوسر  ام 

هدش هتفریذپ  مه  مّنهج  شتآ  زا  يرود  تشهب و  هب  ندیـسر  يارب  تدابع  یلو  تسوا  بولطم  تدابع  رد  صالخا  هکنیا  دوجو  اب  و 
هار یهلا  ناگدـنب  زا  يدایز  دادـعت  هک  دوش  یم  بجوم  یهلا  ناربماـیپ  ياهراذـنا  اـهتراشب و  سپ  .تسا  هدـمآ  رامـش  هب  تداـبع  و 
قح ياهروتـسد  زا  دنروآ و  يور  یلاعت  يادخ  تدابع  هب  باذع  زا  بانتجا  تشهب و  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  هتفرگ و  شیپ  ار  طایتحا 

.دننکن یچیپ  رس 

داد لدع و  يرارق  رب  . 8_2

.تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  رد  هک  تسا  یهلا  ياه  هتساوخ  زا  یکی  داد  لدع و  يرارق  رب 

(2) .يْوقَّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعآ 

.تسا رتکیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دیزرو  تلادع 

(3) .ِناَسْحإلا ِلْدَْعلِاب َو  ُُرمأَی  َهللا  ّنا 

.56 ( / 18) فهک 48 ؛ ( / 6) ماعنا - . 1
.8 ( / 5) هدئام - . 2

.90 ( / 16) لحن - . 3
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.دنک یم  رما  ناسحا  لدع و  هب  دنوادخ  انامه 

(1) .ِطْسِْقلِاب یِّبَر  َرَمَأ  ُْلق 

.تسا هداد  نامرف  داد  لدع و  هب  مراگدرورپ  وگب 

اریز .تسا  يرشب  هعماج  دارفا  یـسایس  یعامتجا و  يدرف و  فیاظو  همه  لماش  دوخ _  ياج  رد  يزیچ  ره  نداهن  يانعم  هب  لدع _ 
.نآ زا  يّدعت  زواجت و  مدـع  نارگید و  دوخ و  هب  تبـسن  صاخـشا  یعامتجا  يدرف و  نوئـش  قوقح و  ظفح  ینعی  انعم  نیا  هب  لدـع 

اه ناـسنا  همه  دـنرادن ، اور  متـس  نارگید  دوخ و  ّقح  رد  دـننک و  تاـعارم  ار  نارگید  دوـخ و  قوـقح  یهلا  ناگدـنب  همه  رگا  سپ 
صاخـشا یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رگا  .دور و  یم  شیپ  تدحو  لماکت و  ریـسم  رد  ناوترپ  باداش و  هعماج  دنوش و  یم  حالـصا 

فالتخا و دور و  یم  نایم  زا  نواعت  يراکمه و  یتسود و  تفلا و  دشاپ و  یم  مه  زا  هعماج  دوش  قوقح  ندش  لامیاپ  متس و  راچد 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما .دور  یم  طوقس  طاطحنا و  هب  ور  هعماج  دیآ و  یم  دیدپ  یگدنکارپ 

(2) .هَّیِرَْبلا ُحاَلْصِإ  ِلْدَْعلا  ِیف 

.تسا داد  لدع و  هب  لمع  رد  قلخ  حالصا 

(3) .رایّدلا رّمدی  ُملُّظلا 

.دزیر یم  مهرد  ار  اه  يدابآ  ملظ 

.دیآ یم  دیدپ  یناوتان  فعض و  یگدنکارپ و  فالتخا و  متس  ملظ و  اب  ددرگ و  یم  طاشن  رپ  ملاس و  هعماج  داد  لدع و  هیاس  رد 

رد اریز  .تسا  اه  نآ  بتارم  نوئش و  ظفح  صاخـشا و  قوقح  تیاعر  يانعم  هب  هکلب  تسین  يربارب  تاواسم و  يانعم  هب  لدع  سپ 
تهج زا  یناسنا  دارفا  فالتخا 

.29 ( / 7) فارعا - . 1
.38 لئاسولا 11 / كردتسم  - . 2

.456 مکحلاررغ / - . 3
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ار همه  تسیرگن و  مشچ  کی  هب  ار  همه  دوش  یمن  سپ  تسین ؛ دـیدرت  ههبـش و  هنوگ  چـیه  ياج  ییاناوت  تفرعم و  ملع و  تقلخ و 
.تسین يواسم  دـنک ، یم  يراک  ّتیفیک  یب  مک و  هکنآ  اب  دـهد  یم  ماجنا  دایز  بوخ و  راک  هک  یـصخش  .داد  رارق  هجرد  کی  رد 

ربنامرف و سانشادخ و  نمؤم و  .تسین  ناسکی  هاگآان  تسپ و  هتخیسگراسفا و  صخش  اب  هاگآ  هتفای و  لامک  سانـش و  هفیظو  ناسنا 
.تسا توافتم  ّربکتم  یصاع و  رفاک و  اب  ریزب  رس 

ناربمایپ تثعب  ّمهم  فادها  فیاظو و  زا  یکی  .میدرگ  یم  رب  ثحب  لصا  هب  میدش  انشآ  لدع  موهفم  انعم و  اب  يا  هزادنا  ات  هک  لاح 
اج نآ  زا  اّما  .دننک  رارق  رب  یبوخ  هب  دوخ  نایم  رد  ار  لدع  هک  دنهاوخ  یم  مدرم  زا  نانآ  .تسا  داد  لدع و  هب  یهلا  ناگدنب  توعد 

يادخ اب  طابترا  نودب  رما  نیا  دراد و  زاین  صاخشا  ینطاب  يرهاظ و  ياهیگژیو  نوئـش و  همه  یفاک  تخانـش  هب  لدع  يرارق  رب  هک 
يارب ار  لدع  هب  مایق  تامّدقم  اه و  هنیمز  ناحبـس  يادـخ  هک  تسا  مزال  نیا  ربانب  درادـن ؛ ناکما  اهناسنا  زا  مادـک  چـیه  يارب  یلاعت 

.تسا لماک  یهاگآ  تفرعم و  تامّدقم  نیا  زا  یکی  دنک ؛ اّیهم  شناگدنب 

اه نآ  رد  مه  فالخ  تیـصعم و  هب  لیم  توهـش و  سفن و  ياوه  و  دـندازآ ؛ راـتخم و  ناـشیاهراک  رد  اـهناسنا  همه  نوچ  یفرط  زا 
رد تردق  تخانـش ، رب  هوالع  سپ  دـهد ، یم  بیرف  هدرک و  اوغا  ار  اه  نآ  هشیمه  و  تساهنآ ؛ نیمک  رد  زین  ناطیـش  و  دراد ؛ دوجو 

.دیآ یم  مزال  زین  ناراکاطخ  هیبنت  نارگمتس و  لباقم 

يویند و ياـهتبوقع  نداد  رارق  مّنهج ، تشهب و  شنیرفآ  ینامـسآ ، میلاـعت  ناـیب  بتک ، لازنا  ناربماـیپ ، نداتـسرف  اـب  یلاـعت  يادـخ 
مزال ياه  هنیمز  يورخا  يویند و  ياهتمعن  اب  نارگداد  ناربنامرف و  نانمؤم و  تراشب  قیوشت و  نارگمتس و  نایـصاع و  يارب  يورخا 

 : دیامرف یم  تسا و  هدروآ  مهارف  داد  لدع و  يرارق  رب  يارب  ار 

ساَنلا موُقَیل  ناَزیِملاَو  َباَتِکلا  مُهَعَم  اَنلَزنأَو  تاَنِّیَبلاب  اَنَلسر  اَنلَسرأ  دََقلو 
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(1) .ساَنِلل ٌعفاَنَمَو  دیدَش  سأب  هِیف  دیدَحلا  اَنلَزنأَو  طسقلاب 

ادیپ ماوق  لدع  هطساو  هب  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  اه  نآ  اب  میداتـسرف و  نشور  ياه  لیلد  اب  ار  شیوخ  نالوسر  ام  انامه 
.تسا مدرم  يارب  یعفانم  دیدش و  ییورین  نآ  رد  هک  میداتسرف  ار  نهآ  .دننک و 

(2) .َنوُمَلُْظی ْمُهَو ال  ِطْسِقلِاب  ْمُهَْنَیب  َیُِضق  ْمُُهلوُسَر  َءاج  اذِإَف  ٌلوُسَر  ٍهَّمُأ  ِّلُِکلَو 

یمن عقاو  متـس  دروم  اه  نآ  دـنک و  یم  مکح  لدـع  هب  اه  نآ  نایم  رد  دـمآ  ناشلوسر  هک  هاگنآ  سپ  .تسا  یلوسر  یتّما  ره  يارب 
.دنوش

لدع دوخ  نایم  رد  ود  نآ  ساسا  رب  هک  دهاوخ  یم  نانآ  زا  ناگدنب  تسد  هب  نازیم  نداد  باتک و  نداتسرف  اب  یلاعت  يادخ  نیاربانب 
لوط رد  اّما  دننک ، دـنب  ياپ  داد  لدـع و  هب  روز  هب  ار  نانآ  ات  هداد  رارق  ار  ریـشمش  متـس  ینامرفان و  ربارب  رد  .دـنزاس و  رارق  رب  داد  و 

، هدرک مایق  ناربمایپ  لباقم  رد  دندید  یم  رطخ  رد  ار  دوخ  عفانم  نوچ  دنمزآ  ناقفانم  سولپاچ و  ناملاع  رگمتس و  نیطالـس  خیرات ،
يادخ يزور  تسا  دـیما  .دـنا  هتـشاد  زاب  یهلا  ياه  نامرف  يوریپ  يریگدای و  زا  ار  مدرم  تاهبـش  ياقلا  تشحو و  بعر و  داجیا  اب 

.دنکرپ داد  لدع و  اب  ار  هدولآ  متس  نیمز  دزاس و  نک  هشیر  نیمز  يور  زا  دوخ  تّجح  نیرخآ  تسد  هب  ار  یهابت  متس و  یلاعت 

متفه سرد  هدیکچ 

نتشادن تهج  هب  اهناسنا  هک  تسا  رـشب  یگدنز  لوط  رد  دوجوم  دسافم  حلاصم و  نایب  ناربمایپ  تثعب  فادها  فیاظو و  زا  یکی   �
ناشتقلخ تمکح  هب  ندیـسر  يارب  .دنـشاب و  هتـشاد  یقیقد  عالّطا  نآ  زا  دنناوت  یمن  شیوخ  يدوجو  نامتخاس  هنک  زا  یفاک  عالّطا 

.دنهد رارق  لاعتم  قلاخ  رظن  دروم  تمکح  ریسم  رد  ار  دوخ  دنناوتب  ات  دنتسه  نانآ  ياهییامنهار  جاتحم  مه  زاب 

.25 ( / 57) دیدح - . 1

.47 ( / 10) سنوی - . 2
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رگا سپ  .دنز  یمن  رس  یلاعت  يادخ  زا  حیبق  رما  هک  تسا  یهیدب  .تسا و  حیبق  يرما  لقع  تهادب  هب  نایب ، نودب  ِباقع  باذع و   �
ياطعا شناربمایپ و  نداتسرف  اب  ار  راک  نیا  .دنک و  مامت  اه  نآ  رب  ار  تّجح  دیاب  دنک  باقع  ار  شناگدنب  دهاوخب  ناحبـس  دنوادخ 
.تسا قلخ  رب  تّجح  مامتا  ناربمایپ  تثعب  ّمهم  فادها  زا  یکی  سپ  .تسا  هداد  ماجنا  تسا _  ینطاب  تّجح  هک  اه _  نآ  هب  لقع 

ناربمایپ تثعب  اب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  مزال  راذنا  تراشب و  رما  نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسادخ و  یگدنب  تدابع و  تقلخ ، فده   �
غیرد یـششوک  چیه  زا  شیوخ  يادخ  تدابع  یگدنب و  رد  نانآ  ات  تسا  هدیناسرت  منهج  زا  هداد و  تراشب  تشهب  هب  ار  شناگدـنب 

.دننکن

ّمهم فادـها  زا  نآ ، زا  يّدـعت  زواجت و  مدـع  اهناسنا و  نوئـش  قوقح و  تیاـعر  ياـنعم  هب  مدرم  ناـیم  رد  داد  لدـع و  يرارق  رب   �
نازیم اه و  ناسنا  ياه  ییاناوت  قوقح و  زا  لماک  تخانـش  تفرعم و  هلمج  زا  یتامّدقم  فدـه  نیا  هب  ندیـسر  يارب  .تسا  ناربمایپ 

هدیـشخب ققحت  ار  رما  نیا  نازیم  نداد  بتک و  لازنا  ناربمایپ و  نداتـسرف  اب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا ؛ مزـال  راـک  نیا  يارب  بساـنم 
.تسا

تالاؤس

.دینک حیرشت  نایب  الب  باقع  حبق  اب  ار  ناربمایپ  لاسرا  طابترا  . 1

.دینک نییبت  ناگدنب  تدابع  رد  ار  راذناو  تراشب  شقن  . 2

؟ تسیچ یعامتجا  لدع  يرارقرب  رد  یهالا  ناربمایپ  شقن  . 3
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(4  ) تثعب تمکح  متشه : سرد 

هراشا
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 : هراشا

نآ راظتنا  .تسا  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  نالوسر  لاسرا  فادـها  نیرت  مهم  زا  یهلا » ياهتمعن  تایآ و  يروآدای   » و تیبرت » میلعت و  »
.دوش انشآ  فده  ود  نیا  اب  لیصفت  هب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  وجشناد  هک  تسا 

تیبرت میلعت و  . 9_2

هراشا

یمن یلامک  چیه  هب  حیحص  تیبرت  تفرعم و  یهاگآ و  نودب  یناسنا  چیه  و  تسا ؛ یناسنا  تالامک  همه  هیام  هیاپ و  تیبرت  میلعت و 
صاخ فده  تهج  رد  ار  اه  نآ  دوخ  ياه  ییاناوت  تخانـش  رب  هوالع  ناسنا  تسا  مزال  یلامک  عون  ره  هب  ندیـسر  يارب  هّتبلا  .دسر 

.دنک يریگولج  اه  نآ  نتفر  رده  زا  دهد و  رارق  شیوخ 

سپ .درک  ادـیپ  هار  الاب  بتارم  هب  جـیردت  هب  عورـش و  نییاپ  تاـجرد  زا  دـیاب  دراد و  ناوارف  بتارم  تیبرت  میلعت و  هک  تسا  نشور 
ياـه ییاـناوت  هب  نداد  تهج  نودـب  زین  شناد  ملع و  هب  ندیـسر  دراد ؛ شناد  ملع و  هب  زاـین  سفن  هیکزت  تیبرت و  هک  هنوـگ  ناـمه 

دوش یمن  دروآ و  یمن  راب  هب  يرمث  يراـکمه  نواـعت و  دوجو  نودـب  هیکزت  میلعت و  تیبرت و  سپ  .تسین  روسیم  یحور  یمـسج و 
مسج و یلو  دورب  یشناد  لابند  هب  ناسنا 
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.دنکن گنهامه  نآ  اب  ار  شیوخ  حور 

لاـمک و بجوم  هک  تسا  یفدـه  تهج و  رد  ندرک  زکرمتم  حور و  مسج و  ياـه  ییاـناوت  ندرک  دـنمفده  تیبرت ، زا  روـظنم  سپ 
وا تیبرت  میلعت و  دیاب  سپ  .تسا  لاعتم  دنوادخ  یگدنب  تدابع و  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  هک  میتفگ  رت  شیپ  .تسا  ناسنا  تداعس 

یناوارف ّتیمها  رما  نیا  نوچ  .تسوا و  يزور  هریت  یهابت و  بجوم  نآ  زا  يرود  هک  دنادب  دـیاب  ناسنا  .دـخرچب  روحم  نیا  رود  زین 
دنوادـخ ددرگ ؛ فرحنم  لاعتم  دـنوادخ  تدابع  یگدـنب و  ِهار  زا  تسرد  تیبرت  میلعت و  مدـع  رطاخ  هب  ناـسنا  تسا  نکمم  دراد و 
بابـسا دنزاس ، هاگآ  هار  نیا  تالکـشم  اهیراوشد و  زا  ار  نانآ  ات  هتـشاد  لیـسگ  شناگدنب  يوس  هب  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  لاعتم 

مار اب  وا  ات  .دـنزومایب  وا  هب  ار  سفن  هیکزت  تیبرت و  ياه  هویـش  دـننک و  يروآ  دای  وا  هب  ار  یناسنا  لامک  جوا  هب  ندیـسر  يارب  مزال 
یم یلاعت  يادـخ  .دـشاب  تکرح  رد  نشور  يا  هدـنیآ  يوس  هب  شا ، یناسنا  فدـه  ریـسم  رد  نآ  نداد  رارق  شیوخ و  سفن  ندرک 

 : دیامرف

ٍلالَـض یَِفل  ُْلبَق  ْنِم  اُوناـک  ْنِإَو  هَمْکِحلاَو  َباـتِکلآ  ُمُهُمِّلَُعیَو  ْمِهیِّکَُزیَو  ِِهتاـیآ  ْمِْهیَلَع  اولُوتَی  مُْهنِم  ًـالوُسَر  نیّیِمُـألا  ِیف  ثََعب  يذـَلا  َوُه 
(1) .ٍنی _ ُِبم

دنک یم  هیکزت  ار  نانآ  توالت و  اه  نآ  رب  ار  شتایآ  هک  درک  ثوعبم  ناشدوخ  زا  یلوسر  یّما  نامدرم  نایم  رد  هک  تسا  یـسک  وا 
.دندوب راکشآ  یهارمگ  رد  وا  زا  شیپ  اه  نآ  هچ  رگا  دزومآ  یم  اهنآ  هب  تمکح  باتک و  و 

(2) .ُمی _ِك_ َحلا ُزیِزَعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِهیِّکَُزیَو  َهَمْکِحلاَو  َباتِکلآ  ُمُهُمِّلَُعیَو  َِکتایآ  ْمِْهیَلَع  ُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  ْمِهی  ْثَْعبآَو ِف_ انَّبَر 

اه نآ  هب  تمکح  باتک و  دـنک و  توالت  اـهنآ  ربار  وت  تاـیآ  هک  نک  ثوعبم  اـه  نآ  دوخ  زا  یلوسر  ناـنآ  ناـیم  رد  اراـگدرورپ ،
.یتسه میکح  زیزع و  ییادخ  وت  انامه  .دنک  هیکزت  ار  اه  نآ  دزومایب و 

.2 ( / 62) هعمج - . 1

.129 ( / 2) هرقب - . 2
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صاصتخا رما  نیا  هک  تسا  نشور  یلو  دنا  هدش  لزان  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هرابرد  تایآ  نیا  دنچره 
میلعت و اه  نآ  همه  ّمهم  فیاظو  زا  یکی  هک  تسین  یّکش  .تسا و  قداص  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  همه  دروم  رد  درادن و  ناشیا  هب 

.تسا هدوب  تیبرت 

 : زا دنترابع  یهلا  ناربمایپ  تیبرت  میلعت و  لوصا 

رد میلست  داقتعا و  رارقا و  وا 3 _  ّتیدو  _ بع تدا و  _ بع هب  تو  _ عد لا 2 _  _ عتم _د  نواد هب خ_ نداد  هّجو  رّکذت و ت_  _ 1
تایح نیـسپاو و  زور  هب  داقتعا  رارقا و  توغاط 6 _  نیربکتسم و  زا  يرود  وا 5 _  ياه  هسوسو  ناطیـش و  زا  يرود  وا 4 _  لباقم 

.ینامسآ ياه  باتک  یهلا و  يایبنا  همه  تلاسر  تّوبن و  قیدصت  مّنهج 7 _  تشهب و  لامعا و  يازج  گرم و  زا  دعب 

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

(1) .َتوُغاّطلآ اُوِبنَتْجآَو  َهّللآ  اوُُدبْعا  نَأ  ًالوُسَر  _ٍه  َّمُأ ِّلُک  ِیف  اْنثََعب  ْدََقلَو  ُنی *  _ ِبُملآ ُغالَبلا  ّالِإ  ِلُسُّرلآ  یلَع  ْلَهَف 

دینک تدابع  ار  ادخ  هکنیا  رب  میدرک  ثوعبم  یلوسر  یتّما  ره  رد  ًاعطق  ام  .تسا و  يرگید  رما  راکـشآ  ندـناسر  زج  نالوسر  رب  ایآ 
.دینیزگ يرود  توغاط  زا  و 

(2) .یسُومو میِهاَْربإ  ِفحص  یلوألا *  فحُصلا  یَِفل  اذه  َّنإ  یَْقبأو *  ٌریَخ  هرِخآلاَو  اَینُدلا *  هایَْحلا  َنوُِرثُؤت  َْلب 

ياه هتشون  لّوا ؛ ياه  هتـشون  رد  بلطم  نیا  انامه  .تسا  رت  یقاب  رتهب و  ترخآ  هک  یلاح  رد  دیهد  یم  حیجرت  ار  ایند  یگدنز  هکلب 
.تسا دوجوم  یسوم ، میهاربا و 

غالبا تیبرت و  میلعت و  رد  دنیوگ و  نخس  نانآ  اب  اه  نآ  ِدوخ  نابز  اب  ات  دنیزگ  یم  رب  اهناسنا  نایم  زا  ار  شناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  و 
هنوگ چیه  یهلا  تامیلعت  اه و  نامرف 

35و36. ( / 16) لحن - . 1
.19_16 ( / 87) یلعا - . 2
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 : دیاین دوجوب  یلکشم 

(1) .ْمَُهل َنِّی  _ َُبِیل ِهِمْوَق  ِناِسِلب  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.دنک نایب  اه  نآ  يارب  ات  شموق  نابز  هب  زج  میداتسرفن  ار  یلوسر  چیه  ام  و 

اه ناسنا  تیبرت  میلعت و  رد  ناربمایپ  يّدج  شالت 

چیه هار  نیا  رد  هدرک و  ناوارف  ششوک  یهلا  ناگدنب  تیبرت  لاعتم و  دنوادخ  میلاعت  اه و  نامرف  ماکحا ، ندناسر  رد  یهلا  ناربمایپ 
ینامـسآ میلاعت  يادـف  ار  شیوخ  لام  ناـج و  هتـسج و  هرهب  هار  نیا  رد  دوخ  تاـناکما  همه  زا  دـنا و  هدادـن  هار  دوخ  هب  یی  یتسس 

.دنا هدرک  افیا  یبوخ  هب  ار  دوخ  فیاظو  ناحبس  يادخ  هب  لّکوت  اب  هدادن ، هار  دوخ  هب  یساره  يدحا  زا  و  دنا ؛ هدومن 

(2) .ابی _ ِسَح ِهّللِاب  یفَکَو  َهّللا  ّالِإ  ًادَحَأ  َنْوَشْخَی  الَو  ُهَنْوَشْخَیَو  ِهّللآ  ِتالاسِر  َنوُغِّلَُبی  َنیِذَّلآ 

یفاک یـسر  باسح  رد  دنوادخ  دنـسرت و  یمن  ادـخ  زج  يدـحا  زا  دنـسرت و  یم  ادـخ  زا  دـنناسر و  یم  ار  ادـخ  ياه  مایپ  هک  نانآ 
.تسا

 : دیامرف یم  هدوتس ، قلخ  تیاده  هار  رد  ار  نانآ  راکتشپ  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

(3) .مَُهل َنِیبِّذَکُْملا  ُهَْرثَک  َال  ْمِهِدَدَع َو  ُهَِّلق  ْمِِهب  ُرِّصَُقت  َال  ٌلُسُر 

.دوش یمن  اه  نآ  یهاتوک  بجوم  ناشناگدننک  بیذکت  يدایز  ناشدادعت و  یمک  هک  ینالوسر 

.دندرکن یهاتوک  شیوخ  فیاظو  ماجنا  رد  دندادن و  هار  دوخ  هب  یتسس  نانمشد  يدایز  دوخ و  باحصا  یمک  زا  نانآ 

.38 ( / 13) دعر - . 1
.39 ( / 33) بازحا - . 2

.1 هبطخ /  هغالبلا ، جهن  - . 3

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_110_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_110_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_110_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:111

دیاب قلخ  ياوشیپ  ماما و  اریز  .دـندوب  مدـق  شیپ  دـندروآ  یم  ناشیاهتّما  رب  هچنآ  هب  لمع  رد  ناـنآ  همه  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هّتبلا 
مدرم زا  دیناشوپ ، لمع  هماج  شیاه  هتـسناد  هب  تخومآ و  یبوخ  هب  دوخ  هکنآ  زا  دعب  دنک و  لمع  شیاه  هتفگ  هب  نارگید  زا  شیپ 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  .دنیامن  لمع  هتفرگ ، دای  ار  وا  ياه  هتفگ  هک  دهاوخب 

ُّقَحَأ اَُهبِّدَُوم  ِهِسْفَن َو  ُمِّلَعُم  ِِهناَِسِلب َو  ِِهبیِدَْأت  َْلبَق  ِِهتَریِِـسب  ُُهبیِدَْأت  ْنُکَْیلَو  ِهِْریَغ  ِمِیْلعَت  َْلبَق  ِهِسْفَن  ِمِیْلعَِتب  ْأَدـْبَْیلَف  ًاـماَمِإ  ِساَّنِلل  ُهَسْفَن  َبَصَن  ْنَم 
(1) .ْمِِهبِّدَُوم ِساَّنلا َو  ِمِّلَعُم  ْنِم  ِلاَلْجِْإلِاب 

زا لبق  لمع  هب  شندرک  بدا  دنک و  میلعت  ار  شیوخ  سفن  نارگید  میلعت  زا  شیپ  دیاب  تسا  هداد  دارق  مدرم  ماما  ار  دوخ  هک  یسک 
بدا مدرم و  هدنهد  میلعت  زا  رتراوازـس  ندرمـش  گرزب  هب  نآ  هدننک  بدا  شیوخ و  سفن  هدنهد  میلعت  و.دشاب  نابز  هب  ندرک  بدا 

.تساهنآ هدننک 

 : دیامرف یم  ناحبس  يادخ  .تسا  غیلبت  شور  نیرتهب  یلمع  ِغیلبت 

(2) .نولَعْفَت اَم َال  اولوُقَت  نأ  هللا  َدنِع  آتقم  ربَک  نُولَعْفت *  َالاَم  َنُولوُقَت  ِمل  اونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیأ  ای 

.دییوگب دینک  یمن  هک  ار  يزیچ  هک  ادخ  دزن  تسا  یگرزب  ییوگروز  دیهد ؟ یمن  ماجنا  هک  دییوگ  یم  ار  يزیچ  ارچ  نانمؤم  يا 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و 

(3) .َعَرَْولا َقْدِّصلا َو  َداَِهتْجِالا َو  ُمُْکنِم  اْوَرَِیل  ْمُِکتَنِْسلَأ  ِْریَِغب  ِساَّنلا  َهاَعُد  اُونوُک 

.دننیبب ار  يراکزیهرپ  یتسار و  شالت و  امش  زا  ات  دیشاب  ناتیاه  نابز  ریغ  هب  مدرم  ناگدننک  توعد 

مدرم ات  دنک ؛ لمع  دیوگ  یم  مدرم  هب  هچنآ  هب  شدوخ  دیاب  ادتبا  ناسنا  سپ 

.73 راصخ /  تاملک  هغالبلا ، جهن  - . 1
2و3. ( / 61) فص - . 2

راونالاراحب 67/309. 46 ؛ راونالا /  تاکشم  - . 3
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نیطایـش ياه  هسوسو  دنهدن و  هار  دوخ  هب  دیدرت  ّکش و  وا  ياعّدم  تیناّقح  رد  دننک و  هدهاشم  ار  وا  تیّدج  یتسار و  تقادص و 
دنوادـخ دـنیآ و  یم  رامـش  هب  يراتفر  هنومن  نیرترب  یهلا  ناربمایپ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنکن و  يریثأت  اه  نآ  رد  سنا  ّنج و 

.دنهد رارق  دوخ  قشمرس  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  روتسد  ار  شناگدنب  لاعتم 

(1) .هَعَم ِنیّذلاَو  میهاَربإ  ِیف  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  مَُکل  َتناَک  دَق 

.تسا بوخ  ییوگلا  وا  ناهارمه  میهاربا و  رد  امش  يارب  نیقی  هب 

(2) .ٌهَنَسَح ٌهَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل 

.دراد دوجو  وکین  ییوگلا  ادخ  لوسر  رد  امش  يارب  نیقی  هب 

اه نآ  هب  لمع  رد  دنتفرگ و  یم  ارف  یبوخ  هب  ار  میلاعت  دـنداد و  یم  شوگ  ناشناربمایپ  نانخـس  هب  خـیرات  لوط  رد  اهناسنا  رگا  هّتبلا 
رد نانآ  داتـسرف و  یم  ورف  اه  نآ  رب  ار  شتاکرب  تشاد و  یم  ینازرا  اه  نآ  رب  ار  شیاهتمعن  لاعتم  دـنوادخ  دـندرک  یمن  یهاـتوک 

 : تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  .دنداد  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  تمعن  زان و 

(3) .ْمِِهلُجْرَأ ِتَْحت  ْنِمَو  ْمِِهقْوَف  ْنِم  اُولَکََال  ْمِهِّبَر  ْنِم  مِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  امَو  َلی  _ ِْجنِإلاَو َهارْوَّتلآ  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْولَو 

ناشرـس يالاب  زا  نیقی  هب  دنتـشاد  یم  اپ  هب  ار ، هدش  لزان  اه  نآ  يارب  ناشراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  اه  نآ  رگا  و 
.دندروخ یم  ناشیاهاپ  ریز  زاو 

(4) .ِضرَألاَو ِءامَّسلا  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِْهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَق  _ َّتاَو اُونَمآ  يرُقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو 

.میدوشگ یم  نیمز  نامسآ و  زا  یتاکرب  ناشیارب  دندرک  یم  اوقت  هدروآ و  نامیا  اه  يدابآ  یلاها  رگا  و 

نانآ نایم  رد  هکنیا  زج  دشن  ثوعبم  یموق  چیه  رد  يربمایپ  چیه  هک  سوسفا  یلو 

.4 ( / 60) هنحتمم - . 1
21 ( / 33) بازحا - . 2

.66 ( / 5) هدئام - . 3
.96 ( / 7) فارعا - . 4
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هعاشا جیورت و  عنام  هک  دنتشاد  دوجو  هماکدوخ  نابلط  هطلس  نارگمتـس و  بلط و  ایند  نیب و  هاتوک  درد و  یب  راد  هیامرـس  یهورگ 
.دندرک یم  يریگولج  نانآ  هب  مدرم  ندیورگ  زا  و  هدش ، نانآ  میلاعت 

(1) .َنِیبَّذ _ َعُِمب ُنَْحن  امَو  ًادالْوَأَو  ًالاْومَأ  ُرَثْکَأ  ُنَْحن  اُولاقَو  َنوُِرفاک *  ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  ّانِإ  اهُوفَْرت  َلاق ُم_ ّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  ِیف  اْنلَسْرَأ  امَو 

رفاک دیا  هدـش  هداتـسرف  هچنآ  هب  ام  انامه  دـنتفگ : دـندوب  هافر  رد  هک  نانآ  هکنیا  زج  میداتـسرفن  ییدابآ  رد  يا  هدـنهد  میب  چـیه  ام 
.دش میهاوخن  باذع  امو  تسا  رتشیب  ام  لاوما  دالوا و  دنتفگ : .میتسه و 

(2) .نودَتْقُم مِهِراَثآ  یَلَع  اَّنِإَو  هَّمأ  یَلَع  اَنئابآ  اَندَجَو  ّانِإ  اهُوفَْرت  َلاق ُم_ ّالِإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍهَیْرَق  ِیف  ِکْلبَق  نِم  اَنلَسرأ  اَم  کلذَکَو 

رب ار  نامناردپام  دنتفگ : دندوب  هافر  رد  هک  نانآ  هکنیا  زج  میداتـسرفن  يا  هدنهد  میب  ییدابآ  چیه  رد  وت  زا  شیپ  ام  هک  دوب  نینچ  و 
.درک میهاوخ  ادتقا  اه  نآ  راثآ  هب  انامه  میا و  هتفای  رما  نیمه 

اه نآ  زا  دنتفرگ و  یم  رارق  نانآ  میلاعت  ریثأت  تحت  نامدرم  زا  يا  هّدع  دـش ، یم  ثوعبم  يربمایپ  هک  يا  هعماج  ره  رد  نیا  دوجو  اب 
نایم رد  هدیدنـسپ  قالخا  يردارب و  تفلا و  یتسود و  .دندومن و  یم  ادف  نانآ  هار  رد  ار  شیوخ  لام  ناج و  دـندرک و  یم  تیامح 

.دیدرگ یم  رارق  رب  نانآ 

ملاع ياقب  یهلا و  ياهتمعن  تایآ و  يروآ  دای  . 10_2

راگدرورپ ناسحا  لضف و  هیاپ  رب  تاقولخم  همه  هکلب  ناسنا  تقلخ  اریز  .ناسنا  رب  یلاعت  يادـخ  زا  تسا  یتمعن  ناسنا  دوجو  لـصا 
هدافتسا نآ  زا  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  یتمعن  ره  سپ  .تسوا  ناسحا  لضف و  هب  زین  وا  تایح  هماداو  .تسا  هتفرگ  تروص 

34و35. ( / 34) أبس - . 1

.23 ( / 43) فرخز - . 2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 131 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_113_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_113_2
http://www.ghaemiyeh.com


114 ص :

هب رگا  ناسنا  نیا  اّما  .یگدنز  لیاسو  بابـسا و  همه  ات  هتفرگ  شیوخ  ندب  ياه  مادنا  اضعا و  زا  تسا ؛ ّقح  تیانع  اطع و  دـنک  یم 
ات دـنک  یم  ثوعبم  ار  شناربمایپ  ناحبـس  يادـخ  تهج  نیمه  هب  .دـش  دـهاوخن  ناوارف  ياهتمعن  هّجوتم  زگره  دوش  اهر  دوخ  لاـح 
هب ار  ناسنا  تمعن ، دای  اریز  .دـندرگ  راوتـسا  تباث و  ناشتمعن  یلو  یگدـنب  رد  نانآ  ات  دـننک  يروآ  دای  شناگدـنب  رب  ار  شیاهتمعن 

 : دیامرف یم  ( مالسلا هیلع   ) رقاب ماما  .دوش  یم  نومنهر  معنم  رکش 

َّبَحَأ ٌدَـحَأ  َْسَیل  ّ_ُه  َ نَأ ُمَْلعََتل  َکَّنِإ  ِّبَر ، اَی  یَـسُوم : َلاَق  .یِْقلَخ  َیلِإ  ِیْنبِّبَح  ِیْنِببْحَأ َو  ( : مالـسلا هیلع   ) یـسوم َیلِإ  َیلاَعَت  ُهَّللا  یَحْوَأ 
(1) .اْریَخ اَّلِإ  یِّنِم  َنوُرُکْذَی  َال  ْمُهَّنِإَف  ِیئَالآ  ِیتَمِْعن َو  ْمُهْرِّکَذَف  ِْهَیلِإ : ُهَّللا  یَحْوَأَف  ِداَبِْعلا ؟ ِبُولُِقب  ِیل  َْفیَکَف  َْکنِم  ََّیلِإ 

یناد یم  وت  انامه  اراگدرورپ  تفگ : یـسوم  .نک  نم  رادتـسود  زین  ار  مقلخ  رادب و  تسود  ارم  درک : یحو  یـسوم  هب  یلاعت  يادخ 
اـه و تمعن  سپ  درک : یحو  وا  هب  دـنوادخ  مراد ؟ یهار  هچ  ناگدـنب  ياـهلد  هب  نم  اـّما  تسینوـت  زا  رتـبوبحم  يدـحا  نم  يارب  هک 

.دننک یمن  دای  ریخ  هب  زج  نم  زا  نانآ  هک  نک  يوآدای  نانآ  هب  ارم  يایاطع 

هک یتالکـشم  یگدنز و  تدم  بابـسا و  ات  هتفرگ  نیمز  نامـسآ و  زا  ار _  یهلا  تردـق  تایآ  هئارا  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 
.تسا هدرمش  ناربمایپ  فادها  فیاظو و  زا  ار  همه  دیآ _ ؛ یم  دورف  اهناسنا  رب  هک  یثداوح  دنک و  یم  ریپ  ار  ناسنا 

َشِیاَـعَم ٍعوُـضْوَم َو  ْمُهَتَْحت  ٍداَـهِم  ٍعوـُفْرَم َو  ْمُهَقْوَـف  ٍفْقَـس  ْنِم  ِهَرِدـْق  _َ ْملا ِتاَـیآ  ْمُهوُُری   ... هَءاَِـیْبنَأ ل ْمِْهَیلِإ  ََرتاَو  ُهَلُـسُر َو  ْمِهِیف  َثَعَبَف 
(2) .مِْهیَلَع َُعباَتَت  ٍثاَدْحَأ  ْمُهُمِرُْهت َو  ٍباَصْوَأ  ْمِهِینُْفت َو  ٍلاَجآ  ْمِهِییُْحت َو 

دهد ناشن  نانآ  هب  ار  ییاناوت  تردـق و  تایآ  ...ات  داتـسرف  یپ  رد  یپ  ار  شناربمایپ  درک و  ثوعبم  ار  شنالوسر  نانآ  نایم  رد  سپ 
يالاب هک  یفقس 

راونالاراحب 67/22. 161 ؛ ءایبنألا / صصق  - . 1
.60 راونالاراحب 11 / هبطخ 1 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 2
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هک اه  لجا  دنک و  یم  هدنز  ار  اه  نآ  هک  شیع  بابسا  هتفرگ و  رارق  ناشیاهاپ  ریز  رد  هک  يا  هراوهگ  تسا و  هدش  هتـشارفا  ناشرس 
.دیآ یمرب  یپ  رد  یپ  هک  یثداوح  دنک و  یم  ناشریپ  هک  یمئاد  ضارما  دناریم و  یم  ار  نانآ 

 : دیامرف یم  هدرک ، رکذ  نالوسر  تثعب  فادها  زا  ار  ملاع  عضو  دوبهب  ياقب  یثیدح  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  و 

(1) .هِحاَلَص یَلَع  َِملاَْعلا  ِءاَقَِبل  َلاَقَف : ِماَمِْإلا ؟ ِِّیبَّنلا َو  َیلِإ  ُجاَتُْحی  ٍءْیَش  ِّيَِأل  ُْتُلق : َلاَق :

.دوخ یتسرد  رب  ملاع  ياقب  دومرف : تسیچ ؟ ماما  ربمایپ و  هب  قلخ  زاین  ببس  متفگ : تفگ :

متشه سرد  هدیکچ 

لامک هب  يرگید  نودـب  مادـک  چـیه  دـنلماعت و  رد  مه  اـب  ود  نیا  .تسا  ناربماـیپ  یـساسا  ّمهم و  فیاـظو  زا  یکی  تیبرت  میلعت و  � 
هک هژیو  یفدـه  تهج و  رد  اه  نآ  ندرک  زکرمتم  حور و  مسج و  ياهییاناوت  ندرک  راـهم  زا  تسا  تراـبع  تیبرت  .دیـسر  دـهاوخن 

.ناحبس دنوادخ  یگدنب  تدابع و  زا : تسا  ترابع 

ادـخ و تفرعم  ار  اه  نآ  هیام  نب  تسا و  هدوب  قح  یگدـنب  تداـبع و  هب  ندیـسر  هنیمز  رد  همه  رـشب ، يارب  یهلا  ناربماـیپ  میلاـعت  � 
.دهد یم  لیکشت  لامعا  يازج  مّنهج و  تشهب و  داعم و  هب  داقتعا  نیطایش و  زا  يرود  وا و  هب  نامیا 

لاـم ناـج و  زا  هار  نیا  رد  هدرکن و  غیرد  یـششوک  چـیه  زا  وا  ناگدـنب  تیبرت  میلعت و  قح و  ياـه  ناـمرف  ندـناسر  رد  ناربماـیپ  � 
.دنتشذگ شیوخ 

یهلا ناگدنب  زا  يا  هّدع  نیا  دوجو  اب  دنتشاد ؛ رارق  نایوج  هطلس  نیب و  هاتوک  ناراد  هیامرس  زا  یهورگ  ناربمایپ  لباقم  رد  هشیمه  � 
نیطایش و یگدنب  زا  نانآ  غیلبت  راذنا و  اب 

راونالاراحب 23/19. 123 ؛ عیارشلا 1 / للع  - . 1
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.دنتفای ییاهر  سفن  ياوه 

هب یهالا  ناربمایپ  تثعب  فادـها  نیرت  مهم  زا  ملاع  عضو  دوبهب  ياقب  ناحبـس و  دـنوادخ  ياهتمعن  يروآ  دای  یهلا و  تاـیآ  ناـیب  � 
.دیآ یم  رامش 

تالاؤس

؟ تسیچ یهلا  ناربمایپ  فیاظو  زا  یکی  ناونع  هب  تیبرت  میلعت و  زا  دارم  . 1

.دیسیونب ار  یهلا  ناربمایپ  تیبرت  میلعت و  لوصا  . 2

.دینک نییبت  ار  شور  نیا  تایاور  تایآ و  زا  هدافتسا  اب  تسا ؟ مادک  غیلبت  شور  نیرتهب  . 3

؟ دراد اهناسنا  یگدنز  رد  يراثآ  هچ  دنوادخ  ياهتمعن  يروآدای  یهلا و  تایآ  نایب  . 4
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( تمصع  ) ناربمایپ ياهیگژیو  مهن : سرد 

هراشا
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: هراشا

تامّدـقم راـیتخا ، تمـصع و  هطبار  تمـصع ، ياـنعم  نوچمه  یثحاـبم  اـب  سرد  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  وجـشناد  هک  تسا  نآ  راـظتنا 
.دوش انشآ  ناربمایپ  تمصع  موزل  تمصع و  عاونا  تمصع ،

اّما دـنک ؛ یم  یعادـت  نهذ  رد  نارگید  زا  ار  اـه  نآ  یفن  ناربماـیپ و  هب  ار ، یتافـص  راـصحنا  صاـصتخا و  هچ  رگا  اـهیگژیو  موهفم 
یکی .تسین  رظن  دروم  نارگید  زا  اه  نآ  یفن  یلو  دنتسه  اراد  یهالا  ناگداتسرف  دیدرت  یب  هک  تسا  ییاه  یگژیو  نآ  زا  ام  روظنم 

مینک یم  رکذ  ناربمایپ  ياهیگژیو  هلمج  زا  ار  نآ  ام  تهج  نیمه  هب  .تسا  تمـصع »  » دـنراد ار  نآ  ناربمایپ  همه  هک  ییاهیگژیو  زا 
.میزادرپ یم  یگژیو  نیا  یسررب  هب  سرد  نیا  رد  .دنشاب  هتشاد  ار  نآ  زین  نارگید  هچ  رگا 

تمصع يوغل  يانعم  . 1

.تسا عنم  يانعم  هب  برع  مالک  رد  تمـصع »  : » دـیوگ یم  روظنم  نبا  .تسا  ظفح  عنم و  كاـسما و  ياـنعم  هب  تغل  رد  تمـصع » »
عنم و ینعی : آمصع ؛ همِصْعَی ، هَمَصَع ،
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(1) .دیزرو يراددوخ  ادخ  هلیسو  هب  ینعی : هللااب ؛ نالف  مصتعا  و  ...ار ؛  وا  درک  ظفح 

تمصع یحالطصا  يانعم  . 2

رد دنک  عانتما  يدیلپ  یتشز و  هانگ و  هب  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ناحبس  دنوادخ  فطل  هب  هک  دنیوگ  ار  یـسک  عرـش  نابز  رد  موصعم 
هیلع  ) قداص ماما  .دشاب  رود  هب  ناطیش  ياوغا  زا  دباین و  هار  وا  رد  اطخ  نایسن و  وهـس و  زین  .دشاب و  هتـشاد  ار  اه  نآ  ناوت  هک  یلاح 

 : دنک عانتما  یهلا  مراحم  همه  زا  ناحبس  دنوادخ  فطل  هب  هک  دناد  یم  یسک  ار  موصعم  مالسلا )

ٍمی _ ِقَتْـسُم ٍطارِـص  یلِإ  َيِدُـه  ْدَـقَف  ِهّللِاب  ْمِصَتْعَی  ْنَمَو   ) َیلاَعَت َكَراَبَت َو  َلاَق  ْدَـق  ِهَّللا َو  ِمِراَحَم  ِعیِمَج  ْنِم  ِهَّللِاب  ُِعنَْتم  _ُ ْملا َوُه  ُموُصْعَْملا 
(3)  . (2)(

تسد ادخ  هب  هک  یسک  و  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دنک و  عانتما  ادخ  ياهمارح  همه  زا  ادخ  هطـساو  هب  هک  تسا  یـسک  موصعم 
«. تسا هتفای  تیاده  تسار  هار  هب  ًاعطق  دزیوآ 

رایتخا تمصع و  . 3

.يرابجا یمازلا و  هن  تسا  يرایتخا  يرما  ناربماـیپ  تمـصع  هک  دـیدرگ  نشور  دـش  رکذ  تمـصع  یحالطـصا  ياـنعم  رد  هچنآ  زا 
مه یتیاور  .دـننک  یم  يرود  دـنزرو و  یم  عانتما  اه  نآ  ماجنا  زا  اّما  دـنراد  ار  یـصاعم  ناهانگ و  ماجنا  ییاناوت  نانآ  هکنیا  اب  ینعی 
نیا رد  ار  یناحبـس  فاطلا  دـیدست و  قیفوت و  شقن  دـیابن  اما  .تسا  هتکن  نیمه  رگنایب  دـش  رکذ  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  هک 

.دوش یم  داجیا  ناربمایپ  رد  ناحبس  دنوادخ  طسوت  تمصع  ياه  هنیمز  شیپ  زا  یلیخ  هک  تسناد  دیاب  .تفرگ  هدیدان  هنیمز 

برعلا 12/403و404. ناسل  - . 1
.101 ( / 3) نارمع لآ  - . 2

.194 راونالاراحب 25 / 132 ؛ رابخالا / یناعم  - . 3
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تمصع تامّدقم  . 4

تفرعم . 1_4

ياهدمایپ راثآ و  همه  دوش و  یم  هاگآ  يزیچ ، ّتیعقاو  تقیقح و  زا  یتقو  ناسنا  .دراد  تمصع  رد  یساسا  شقن  یهاگآ  تفرعم و 
نایع تروص  هب  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  همه  هب  تبسن  تخانش  تفرعم و  نیا  رگا  هژیو  هب  دسانـش _ ؛ یم  حیحـص  لماک و  ار  نآ 

، هدرک هدـهاشم  نارگید  دوخ و  هب  تبـسن  ترخآ ، ایند و  رد  ار  نآ  دـب  بوخ و  راثآ  همه  یمدآ  و  دـشاب ؛ لماک  نیقی  هدـهاشم و  و 
لوه ماجنارـس  زا  یهاگآ  اب  و  دـنک ؟ یمن  لمأت  شیوخ  لامعا  رد  یناسنا  نینچ  ایآ  دـنک _ ؛ ساسحا  شیوخ  دوجو  مامت  اب  ار  همه 

ماجرف هب  نیقی  نتـشاد  اب  ای  دنز !؟ یم  هدنـشک  رهز  هب  بل  هناهاگآ  هشیپدرخ  ناسنا  ایآ  دشیدنا ؟ یم  نآ  ماجنا  هب  مه  زاب  نآ ، زیگنا 
!؟ دنک یم  مادقا  نآ  هب  یشکدوخ ، كاندرد 

زین و  ترخآ ، ایند و  قیاقح  هب  تبـسن  نانآ  لـماک  تفرعم  ناربماـیپ و  یهاـگآ  ملع و  هرتسگ  هب  هّجوت  اـب  زین  هتکن و  نیا  هب  هّجوت  اـب 
رکف نآ  هب  یّتح  ای  هتفر  هانگ  يوس  هب  مه  زاب  تسا  نکمم  ایآ  یتسه ؛ ناهج  رد  لامعا  ایـشا و  راثآ  هب  تبـسن  اه  نآ  لماک  تخانش 
یکی نآ  زا  ام  تلفغ  یهاگآان و  .دنهاگآ  ًالماک  نآ  زا  ناربمایپ  اّما  میربخ ، یب  نآ  ياهدادیور  ترخآ و  ملاع  زا  اهناسنا  ام  دننک !؟

هیلع  ) نانمؤمریما .میتفر  یمن  هانگ  غارـس  میدرک و  یمن  نایـصع  میدـید  یم  ار  اجنآ  رگا  و  تسا ، اـم  نایـصع  فارحنا و  لـماوع  زا 
 : دیامرف یم  مالسلا )

اَم ٌبیِرَق  اُونَیاَع َو  ْدَق  اَم  ْمُْکنَع  ٌبوُجْحَم  ْنَِکل  ُْمتْعَطَأ َو  ُْمتْعِمَـس َو  ُْمْتلِهَو َو  ُْمتْعِزََجل َو  ْمُْکنِم  َتاَم  ْنَم  َنَیاَع  ْدَق  اَم  ُْمْتنَیاَع  ْدَق  َْول  ْمُکَّنِإَف 
(1) .باَجِْحلا ُحَرُْطی 

دندید نایع  هب  امش  زا  ناگدرم  هک  ار  نآ  دیدید  یم  نایع  هب  رگا  امش  انامه  سپ 

.244 راونالاراحب 39 / 20 ؛ هبطخ / هغالبلا ، جهن  - . 1
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امـش زا  دـندید  نایع  هب  اه  نآ  هچنآ  اّما  دـیدرب  یم  ناـمرف  دـیداد و  یم  ارف  شوگ  دـیدش و  یم  تسـس  دـیدرک و  یم  هلاـن  نیقی  هب 
.دوش هتشادرب  هدرپ  هک  دشاب  دوز  تسا و  هدیشوپ 

ناربمایپ و ملع  هرابرد  تسین  نآ  رد  يدـیدرت  چـیه  تسا و  نشور  یـصاعم  زا  عانتما  تمـصع و  رد  تخانـش  ملع و  ریثأـت  نیارباـنب 
.درک میهاوخ  ثحب  يدعب  ثحابم  رد  نانآ  ندش  ملاع  یگنوگچ 

ییاسراپ اوقت و  . 2_4

یم راومه  ناسنا  يارب  ار  اهیدـب  زا  بانتجا  تعاطا و  هار  ناهانگ ، زا  زیهرپ  یهلا و  ياهروتـسد  رماوا و  زا  تعاطا  ییاسراپ و  اوقت و 
یناسآ هب  ناسنا  دوش و  زاب  ناسنا  يور  هب  رگید  یـصاعم  هار  دوش  یم  بجوم  ناـهانگ  باـکترا  نایـصع و  هک  هنوگ  ناـمه  .دزاـس 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دوش  اه  نآ  بکترم 

(1) .رِیثَْکلا ِیف  ُهْفَخَی  َْمل  ِلِیلَْقلا  ِیف  َهَّللا  ِفَخَی  َْمل  ْنَم  ِِرئاَبَْکلا َو  َیلِإ  ٌقُرُط  ِبُونُّذلا  َنِم  ُِرئاَغَّصلا 

دهاوخن وا  زا  دایز  هاـنگ  رد  دـسرتن  مک  هاـنگ  رد  ادـخ  زا  هک  یـسک  .گرزب  ناـهانگ  يوس  هب  دنتـسه  ییاـههار  کـچوک  ناـهانگ 
.دیسرت

یم ناسنا  يارب  یتمصع  زین  میقتسم  ریغ  تروص  هب  دراد  یم  هاگن  هانگ  زا  ار  ناسنا  میقتـسم  روط  هب  هکنیا  رب  هوالع  ییاسراپ  اوقت و 
نامه نیا _  دوش و  یم  هدوزفا  وا  تفرعم  شناد و  رب  دوش و  یم  زاب  ناـسنا  لد  مشچ  ادـخ  زا  تعاـطا  اوقت و  هطـساو  هب  اریز  .دروآ 

 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .دور  یم  رامش  هب  تمصع  مهم  لماوع  زا  میتفگ _  هک  هنوگ 

.174 راونالاراحب 68 / اضرلا 1/193 ؛ رابخا  نویع  - . 1
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(1) .اوُدَتْهَت ُهوُعی  ْنِإَو ُت_ِط_

.دینک یم  ادیپ  تیاده  دیرب  نامرف  وا  زا  رگاو 

(2) .ًاناقُْرف ْمَُکل  ْلَعْجَی  َهّللا  اُوق  _ ََّتت ْنِإ 

.دهد یم  رارق  زییمت  بابسا  امش  يارب  دینک  اوقت  ادخ  زا  رگا 

ناطیش زا  يرود  . 3_4

زا دشاب  رود  ناطیش  ذوفن  زا  هک  یسک  تسا  یهیدب  .تسا  یمدآ  شزغل  نایـسن و  هانگ و  باکترا  مهم  لماوع  زا  وا  ياوغا  ناطیش و 
.تسا یهیدـب  نشور و  وا  دوخ  فارتعا  هب  یهلا  ناربمایپ  رد  ناطیـش  ذوفن  مدـع  .تفای  دـهاوخ  یتمـصع  اهـشزغل  ناـهانگ و  یخرب 

 : دیامرف یم  ناحبس  يادخ 

(3) .نیِصَلخملا مُْهنِم  َكداَبِع  َّالا  نی  _ ِعَمْجَأ ْمُهَّن  _ َيِوْغَُال ِکتَّزِِعبَف 

.ار صلخم  ناگدنب  هلمج  زا  ار  تناگدنب  زج  درک  مهاوخ  اوغا  ار  اه  نآ  همه  نیقی  هب  وت  تّزع  هب  سپ 

.تسین يدیدرت  ّکش و  چیه  دنتسه  نیصلخم  زراب  قیداصم  زا  یهلا  ناربمایپ  هکنیا  رد 

بسانم هیذغت  هزیکاپ و  ماحرا  بالصا و  كاپ و  تنیط  . 4_4

رادرک رد  مه  مسج  حور و  تمالـس  ریثأت  .تسین  ریثأت  یب  یناسنا  مسج  حور و  رد  یگدنز  طیحم  بسانم و  هیذـغت  كاخ و  بآ و 
ییانشور رد  ناسنا  رادرک  هویم و  اذغ و  ریثأت  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  زا  یناوارف  تایاور  .تسا  نشور  مولعم و  یمدآ  راتفر  و 

تایح رانا ، راثآ  زا  لاثم  ناونع  هب  .تسا  هدیسر  ام  تسد  هب  وا  لد  تواسق  یکیرات و  ای 

.54 ( / 24) رون - . 1

.29 ( / 8) لافنا - . 2
.7 ( / 49) تارجح - . 3
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 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما .تسا  هدش  رکذ  ناطیش  زا  يرود  حور و  ییانشور  بلق و 

(1) .ًهَْلَیل َنیَِعبْرَأ  ِناَْطیَّشلا  ِساَوْسَو  ِضَرَم  ْنَم  ِسْفَّنِلل  ٌناَمَأ  ِْبلَْقِلل َو  ٌهاَیَح  ِهَدِع  _َ ْملا ِیف  ْتَّرَقَتْسا  اَذِإ  ِناَّمُّرلا  َنِم  ٍهَّبَح  ِّلُک  ِیف 

.دراد دوجو  ناطیش  هسوسو  ضرم  زا  سفن  يارب  ناما  زور  لهچ  حور و  تایح  دوش  ّرقتسم  هدعم  رد  یتقو  رانا  زا  يا  هناد  ره  رد 

یتنیط زا  ار  نانآ  و  هدش ، ظاحل  اه  نآ  تقلخ  رد  هّجوت  نیا  .دراد و  شیوخ  ناگداتـسرف  هب  یّـصاخ  تیانع  زاغآ  زا  ناحبـس  يادخ 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما  .تسا  هداد  رارق  هزیکاپ  ياه  مِحَر  اه و  بلُص  رد  هدیرفآ و  هژیو 

ِناَدـْبَأ َقـْلَخ  َلَـعَج  ِهَنیِّطلا َو  َکـِْلت  ْنِم  َنِینِمو  _ُ ْملا َبوـُُلق  َقَـلَخ  ْمُهَناَدـْبَأ َو  ْمَُهبوـُُلق َو  َنیِّیِّلِع  ِهَنیِط  ْنِم  َنیِِّیبَّنلا  َقَـلَخ  َّلَـج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ 
(2) .ِکلَذ ِنوُد  ْنِم  َنِینِمو  _ُ ْملا

ندب قلخ  دیرفآ و  تنیط  نآ  زا  مه  ار  نینمؤم  ياه  حور  دیرفآ و  نیّیلع  تنیط  زا  ار  ناربمایپ  ياه  ندب  حور و  لاعتم  دنوادخ  انامه 
.داد رارق  نآ  نییاپ  تمسق  زا  ار  نینمؤم  ياه 

بالصا و رد  ار  نانآ  داد و  رارق  ناربمایپ  لسن  زا  ار  ناربمایپ  همه  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  حیرـصت  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و 
.درکن هدولآ  ار  نانآ  نماد  ّتیلهاج  تسیاشان  ياهراک  هاگچیه  داد و  ياج  هزیکاپ  ماحرا 

َباَـش اـَل  ِهَِّیلِهاَْـجلا َو  ُحاَفِـس  ْمُْهبُِـصی  َْمل  ِماَـحْرَْألا  ِیف  اوُـظِفُح  ِباَلْـصَْألا َو  ِیف  اوُرِّهُط  ...ءاَِـیْبنَْألا  ِلْـسَن  ِْریَغ  ْنـِم  ُّطَـق  ًاـِّیبَن  ُهَّللا  َثََـعب  اَـم 
(3) .مَُهباَْسنَأ

رد ناربمایپ  ...درکن  ثوعبم  ناربمایپ  ریغ  لسن  زا  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

.114 راونالاراحب 10 / 28 ؛ هعیشلا 25 /  لئاسو  636 ؛ لاصخلا / - . 1
.239 راونالاراحب 5 /  116 ؛ عیارشلا 1 / للع  یفاک 2/2 ؛ - . 2
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.تخیماین مه  رد  اه  نآ  بسن  دیسرن و  نانآ  هب  ّتیلهاج  نامز  یتفع  یب  دندش و  تظفاحم  اه  محر  رد  دندوب و  كاپ  بالصا 

لباق اهیتشز  ناهانگ و  زا  وا  يرود  رد  ماـحرا  بالـصا و  رد  وا  یگدولاـپ  ناـسنا و  لـگ  بآ و  تنیط و  صولخ  یگزیکاـپ و  ریثأـت 
.تسین دیدرت 

: دیامرف یم  هدرک ، نشور  زین  ار  رما  نیا  لیلد  ثیدح  نیمه  همادا  رد  ترضح 

َءاَِیْبنَْألا َو ُمُْهنِم  َجَرْخَأ  ِءاَـسِّنلا  ِماَـحْرَأ  ِلاَـجِّرلا َو  ِباَلْـصَأ  ِیف  ْمُهَظِفَح  ْمُهناَدـْبَأ َو  َبَّیَط  ْمُهُداَـلیِم َو  َرَّهَط  ًاـسا  _َ نُأ َمَدآ  ِدـْلُو  ْنِم  َراَـتْخا 
ُهَنوـُعیُِطی َو ْمُهَّنَأ  ْمُهَأَرَذ  َنیِح  ْمُْهنِم  ُهَّللا  َِملَع  ْنَِکل  َّلَـج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُهوُّقَحَتْـسا  ٍْرمَأـِل  اـَل  َکـِلَذ  َلَـعَف  .َمَدآ  ِعوُُرف  یَکْزَأ  ْمُهَف  َلُـسُّرلا 

(1) .هَْدنِع َهَعِیفَّرلا  ََهلِْزن  _َ ْملا َهَماَرَْکلا َو  ِهَّللا  َنِم  اُولاَن  ِهَعاَّطلِاب  ِءَالُوَهَف  ًاْئیَش  ِِهب  َنوُکِرُْشی  َال  ُهَنوُُدبْعَی َو 

بلـص رد  ار  نانآ  دنادرگ و  هزیکاپ  ار  ناشیاه  ندب  درک و  كاپ  ار  اه  نآ  تدالو  دیزگرب ، ار  ییاهناسنا  مدآ  نادـنزرف  زا  دـنوادخ 
مدآ ياه  هخاش  نیرت  هزیکاپ  اهنآ  سپ  دروآ ، نوریب  ار  نالوسر  ناربمایپ و  اه  نآ  زا  درک و  تظفاحم  نانز  ياه  محر  نادرم و  ياه 

تشاد عالطا  دیرفآ  ار  نانآ  هک  هاگنآ  ادخ  یلو  داد  ماجنا  ناشیارب  لاعتم  يادخ  زا  ناشقاقحتـسا  رطاخ  هب  هن  ار  اهراک  نیا  .دنتـسه 
نیا هب  ادـخ ، زا  تعاطا  هب  نانآ  سپ  داد  دـنهاوخن  رارق  وا  کیرـش  ار  يزیچ  دومن و  دـنهاوخ  شتدابعو  درک  دـنهاوخ  شتعاطا  هک 

.دندیسر ادخ  دزن  الاو  ماقم  تمارک و 

رد شناگدنب  ریاس  زا  نانآ  هکنآ  تهج  هب  ناحبـس  يادخ  دندوب و  قح  ترـضح  هّجوت  دروم  دـنیایب  ایند  هب  هکنآ  زا  شیپ  نانآ  سپ 
هّجوت و دروم  تـالاح  همه  رد  ار  ناـنآ  هراومه  و  هدومرف ؛ اـطع  ناـنآ  هب  طـقف  ار  تلاـسر  تّوـبن و  ماـقم  دـندوب ؛ مّدـقم  وا  تعاـطا 

.تسا هداد  رارق  شیوخ  تیامح  تظفاحم و 
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تمصع عاونا  . 5

هنوگ ره  زا  تمـصع  شزغل و  نایـسنو و  وهـس  زا  تمـصع  هاـنگ و  زا  تمـصع  هب  نآ _  ّقلعتم  هب  هّجوت  اـب  ناوت _  یم  ار  تمـصع 
.درک میسقت  ماحرا  بالصا و  رد  يدیلپ  یگدولآ و 

زا یهلا  تیانع  فطل و  هب  شیوخ  تالاح  مامت  رد  دـندوب و  رادروخرب  تمـصع  ياه  هنوگ  همه  زا  ناربمایپ  میتفگ  هک  هنوگ  ناـمه 
.دندوب كاپ  هانگ  نایسن و  وهس و  یتشز و  يدیلپ و  هنوگ  ره 

نایسن و وهـس و  هنوگ  ره  زا  تفگ _  میهاوخ  هک  نانچ  نآ _  غیلبت  ظفح و  یحو و  ذخا  رد  نانآ  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب 
شخب رد  هک  تسا  هتشاد  میظع  مهس  نانآ  تمصع  رد  زین  سدقلا  حور  هّتبلا  .دندوب و  نوصم  ناطیـش  ذوفن  سفن و  ياوه  زا  يوریپ 

.درک میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هدنیآ  ياه 

ناربمایپ تمصع  موزل  . 6

لیلد و ینعی  تّجح  .دنتسه  وا  ناگدیرفآ  رب  ناحبـس  دنوادخ  قلطم  ياهتّجح  یهلا  ناربمایپ  هک  تفگ  میهاوخ  ثحبم  نیا  همادا  رد 
تهج نیمه  هب  دشاب ؟ قلخ  رب  یهالا  قلطم  تّجح  دناوت  یم  هنوگچ  دشابن ؛ رود  هانگ  يدیلپو و  یتشز  زا  هک  یسک  نیاربانب  .ناهرب 
ندوب دـهاش  ّتیّجح و  و  دـناد ؛ یم  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  نوصم  موصعم و  ار  یهلا  نالوسر  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هک  تسا 

 : دراد ياج  اه  نآ  ياهبلق  رد  هک  دناد  یم  يراشرس  ياهتمکح  مولع و  زا  قلخ  رب  ار  اه  نآ 

ُهَدَْعب َیْعَی  ْمَلَف  ًاما  _َ ْهلِإ َْملِْعلا  ُهَمَْهلَأ  ِهَمْکِْحلا َو  َعِیباَنَی  ُهَْبلَق  َعَدْوَأ  َِکلَِذل َو  ُهَرْدَص  َحَرَـش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَراَتْخا  اَذِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإ 
َِکلَذـِب َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهُّصُخَی  َراَثِْعلا  ََللَّزلا َو  اَیاَطَْخلا َو  َنِمَأ  ْدَـق  ٌدَّدَـسُم  ٌقَّفَُوم  ٌدَّیَُوم  ٌموُصْعَم  َوُه  َو  ِباَوَّصلا ، ِنَع  ِهِیف  ُرَّیَُحی  َال  ٍباَوَِجب َو 

یَلَع ُهَدِهاَش  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ُهَتَّجُح  َنوُکَِیل 
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(1) .هِْقلَخ

ياه همـشچ  وا  بلق  رد  دنک و  یم  خارف  رما  نیا  يارب  ار  وا  هنیـس  دنیزگ  یمرب  شناگدنب  روما  يارب  ار  وا  ادخ  هک  هاگنآ  هدنب  انامه 
یمن ّریحت  رد  قح  زا  دنام و  یمن  ورف  یباوج  چیه  رد  نآ  زا  دعب  سپ  دنک  یم  ماهلا  وا  هب  ار  ملع  دراذـگ و  یم  هعیدو  هب  ار  تمکح 

ار وا  دنوادخ  .تسا  ناما  رد  اه  ندروخ  زیل  اه و  شزغل  اهاطخ و  زا  تسا  یهلا  دـیدست  دروم  ّقفوم و  دـّیؤم و  موصعم و  وا  .دوش و 
.دشاب شقلخ  رب  وا  هاوگ  شناگدنب و  رب  وا  تّجح  ات  تسا  هداد  صاصتخا  روما  نیا  هب 

رابخا و ندـناسر  يارب  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  هک  دنتـسه  یناسک  اـهنت  یهلا  ناربماـیپ  تفگ _  میهاوخ  هک  ناـنچ  رگید _  يوس  زا 
موصعم و تلفغو ، ناطیـش  ذوفن  سفن و  ياوه  نایـسن و  وهـس و  هنوگره  زا  دـیاب  نانآ  سپ  .دـنا  هدـش  باختنا  مدرم  هب  یهلا  یحو 

.دننک غالبا  مدرم  هب  یفّرصت  هنوگچیه  نودب  ار  یهلا  رابخا  دنناوتب  ات  دنشاب ؛ نوصم 

نینچ تـسا  یهیدـب  .تـسا  یهلا  ناگدـنب  رب  تّـجح  ماـمتا  یهلا  ناربماـیپ  ّمـهم  فادـها  زا  یکی  هـک  میتـفگ  نیـشیپ  ياهـسرد  رد 
رترب ناگدـنب  همه  زا  وکین ، ياه  يوخ  یهلا و  ماکحا  هب  لمع  اوقت و  ملع و  رد  هدوب و  حـلاص  ملاس و  تهج  ره  زا  دـیاب  یتّیـصخش 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دشاب 

(2) .يِرْدَأ َال  ُلوُقَیَف  ٍءْیَش  ْنَع  ُلَأُْسی  ِهِضْرَأ  ِیف  ًهَّجُح  ُلَعْجَی  َال  َهَّللا  َّنِإ 

.مناد یمن  دیوگب : دوش و  لاؤس  يزیچ  زا  هک  دهد  یمن  رارق  تّجح  نیمز  يور  رد  ار  یسک  دنوادخ  انامه 

 : دیامرف یم  زینو 

(3) !؟ ْمِهِرُومُأ ْنِم  ٌءْیَش  ِْهیَلَع  یَفْخَی  ِهِْقلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَّللا  ُهَلَعَج  ْنَم  يََرت  َأ 

.127 راونالاراحب 25 / 201 ؛ یفاک 1 /  - . 1
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!؟ دنام یم  هدیشوپ  وا  رب  اه  نآ  روما  زا  يزیچ  هداد  رارق  شقلخ  رب  تّجح  هک  ار  یسک  دنوادخ  ییوگ : یم  ایآ 

یم دـنک ؛ یم  یفرعم  ادـخ  ياهتّجح  ار  ناربمایپ  هکنآ  زا  دـعب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسرد 
 : دننک یم  لمع  یهلا  یحو  هب  نانآ  دیامرف :

(1) .ِهیْحَِوب َنُوِلماَْعلا  ِِهباَتِِکب  َنوُقِطاَّنلا  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهَّللا  ُجَجُح  ُءاَِیْبنَْألا  اَمَّنِإ 

.دنتسه وا  یحو  هب  ناگدننک  لمع  شباتک و  نایوگنخس  نیمز و  يور  رب  ادخ  ياه  تّجح  ناربمایپ  انامه 

کمک هب  ود  نیا  هک  تسا ؛ ینطاب  تّجح  لقع  و  دـنیوا ؛ ناگدـنب  رب  دـنوادخ  يرهاظ  ياه  تّجح  ناربمایپ  هک  میتفگ  رت  شیپ  هّتبلا 
.دنشاب یفاک  لماک و  تّجح  دنناوت  یمن  ییاهنت  هب  مادکچیه  نیاربانب  .دننک  یم  مامت  قلخ  رب  ار  تّجح  رگیدمه 

مهن سرد  هدیکچ 

ار اه  نآ  نارگید  هک  درادـن  یموزل  یلو  .دنـشاب  هتـشاد  ار  اه  نآ  دـیاب  ًامتح  ناربمایپ  هک  دنتـسه  يروما  یهلا  ناربمایپ  ياهیگژیو  � 
.دنشاب هتشادن 

ندوب نوصم  يدیلپ و  یتشز و  هانگ و  هنوگ  ره  زا  عانتما  عرش  ناسل  رد  تسا و  ظفح  عنم و  كاسما و  يانعم  هب  تغل  رد  تمصع  � 
.تسا تلفغ  نایسن و  وهس و  هنوگ  ره  زا 

، دـنراد ار  هانگ  ناوت  هکنیا  اب  نانآ  هکلب  .دـنرادن  ار  یهانگ  چـیه  ناوت  رگید  اـه  نآ  هک  تسین  اـنعم  نیدـب  ناربماـیپ  رد  تمـصع  � 
.دنوش یمن  نآ  بکترم 

.دراد یصاعم  هانگ و  زا  يرود  رد  یناوارف  ریثأت  یهاگآ  ملع و  � 

تفرعم و هب  ندیشخب  ینوزف  اب  میقتسم و  ریغ  تروص  هب  دوش  یم  هانگ  زا  يرود  بجوم  ًامیقتـسم  هکنیا  رب  هوالع  ییاسراپ  اوقت و  � 
.دروآ یم  يراکزیهرپ  تمصع و  یمدآ ، یهاگآ 

راونالاراحب 100/269. 204 ؛ لئاسولا 14 /  كردتسم  15 ؛ همامالا /  لئالد  - . 1
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.تمصع هکلم  قّقحت  يارب  تسا  يرگید  هنیمز  مه  ناطیش  زا  يرود  � 

هدافتـسا ملاس و  ياه  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  هزیکاپ و  ماحرا  بالـصا و  رد  نتفرگ  ياج  ناسنا و  دوجو  هیام  ریمخ  تنیط و  یکاـپ  � 
.دراد اهیتشز  اهیدب و  هب  ندشن  هدولآ  رد  یناوارف  ریثأت  مسج  حور و  تمالس  بسانم و  ياهاذغ  زا 

.دنشاب موصعم  دیاب  سپ  دنا  یحو  نالماح  یهلا و  ياهتّجح  ناربمایپ  نوچ  � 

مامت زا  اه  نآ  رب  یهلا  تّجح  مدرم  نایم  رد  اه  نآ  ندوب  اب  هک  دنیوا ؛ ياه  هدیرفآ  رب  دـنوادخ  قلطم  ياهناهرب  اهتّجح و  ناربمایپ  � 
.ددرگ یم  مامت  تاهج 

تالاؤس

؟ تسیچ ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  دارم  . 1

.دیسیونب ار  تمصع »  » یحالطصا يوغل و  يانعم  . 2

.دینک نییبت  ار  رایتخا  تمصع و  هطبار  . 3

.دیربب مان  ار  تمصع  تامّدقم  . 4

.دیهد حیضوت  ار  تمصع »  » رد تفرعم  شقن  . 5

.دیربب مان  ار  نآ _  ّقلعتم  هب  هجوت  اب  تمصع _  عاونا  . 6

.دینک تابثا  ار  ناربمایپ  تمصع  موزل  . 7
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( ملع  ) ناربمایپ ياه  یگژیو  مهد : سرد 

هراشا
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 : هراشا

انـشآ ناشیا  ملع  دودـح  اب  دـنادب و  ار  یهالا  ناربمایپ  ندـش  ملاع  ياههار  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
.دوش

 : تسا یسررب  ثحب و  دروم  نوگانوگ  تاهج  زا  ناربمایپ  ملع 

.تسا راگدرورپ  هّیطع  یبهو و  ملع  هکلب  تسین  یبسک  یمیلعت و  اه  نآ  ملع  فلا :

ایبنا مولع  ثراوت  ب :

ایبنا ملع  دودح  ج :

ندوب تّجح  ملع و  هطبار  د :

تمصع ملع و  هطبار  ه : 

هزجعم تردق و  ملع و  هطبار  و :

ياـه هار   » ثحبم رد  زین  مشـش  عوضوم  .میتـفگ  نخـس  لاـمجا  هب  ناربماـیپ » تمـصع   » ثحبم رد  مجنپ  مراـهچ و  عوـضوم  هراـبرد 
.میزادرپ یم  نیزاغآ  هلأسم  هس  هب  کنیا  .دش  دهاوخ  یسررب  ناربمایپ » تخانش 
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ناربمایپ ندش  ملاع  هار  . 1

ای دهد و  یم  رارق  اه  نآ  بلق  رد  هدرک و  ماهلا  ناراوگرزب  نآ  هب  ار  ملع  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  نایب  تحارص  هب  تایاور  رد 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دوش  یم  نیقلت  اه  نآ  هب 

ُهَدَْعب َیْعَی  ْمَلَف  ًاما  _َ ْهلِإ َْملِْعلا  ُهَمَْهلَأ  ِهَمْکِْحلا َو  َعِیباَنَی  ُهَْبلَق  َعَدْوَأ  َِکلَِذل َو  ُهَرْدَص  َحَرَـش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَراَتْخا  اَذِإ  َدـْبَْعلا  َّنِإ 
(1) .ِباَوَّصلا ِنَع  ِهِیف  ُرَّیَُحی  َال  ٍباَوَِجب َو 

ياه همـشچ  وا  بلق  رد  دنک و  یم  خارف  رما  نیا  يارب  ار  وا  هنیـس  دنیزگ  یمرب  شناگدنب  روما  يارب  ار  وا  ادخ  هک  هاگنآ  هدنب  انامه 
یمن ّریحت  رد  قح  زا  دنام و  یمن  ورف  یباوج  چیه  رد  نآ  زا  دعب  سپ  دنک  یم  ماهلا  وا  هب  ار  ملع  دراذـگ و  یم  هعیدو  هب  ار  تمکح 

.دوش

زا دندرک و  حرط  ار  یلئاسم  هدش ، دراو  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  رب  نایدوهی  زا  يدادعت  يزور  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و 
مه امش  ایآ  .دوش  یم  نیقلت  اه  نآ  هب  ملع  و  دنریگ ؛ یم  دای   ، دننیبب يداتـسا  هکنیا  نودب  نانآ  دالوا  ناربمایپ و  هک  دنتفگ  یم  هلمج 

شیپ ارم  ترـضح  متـشادن ؛ رتشیب  لاس  جـنپ  زور  نآ  رد  نم  دـیوگ : یم  مالـسلا ) اـمهیلع   ) رفعج نب  یـسوم  ماـما  دـیتسه ؟ هنوگنیا 
يزیچ تسا و  لاسدرخ  وا  دنتفگ : نانآ  .دینک  لاؤس  وا  زا  دیآ  یم  ناتنهذ  هب  هچ  ره  دومرف : نانآ  هب  سپـس  .دناوخ  ییاعد  هدـناوخ ،

.وا يارب  روما  ندرک  هبتشم  يارب  هن  دینک ؛ لاؤس  نتفرگ  دای  يارب  متفگ : .دمهف  یمن 

....ًانیِْقَلت َْملِْعلا  اُوتوُأ  ٍمِیْلعَت َو  ِْریَغ  ْنِم  اوُِملَع  ْمُهَدَالْوَأ  َءاَِیْبنَْألا َو  َّنِإَف  اُولاَق :

َكِرْـصَِنب ُهْدِّیَأ  َّمُهَّللا  َلاَق : َُّمث  يِرْدَص  یَلَع  ُهَدَی  َحَسَمَف  ُتَْونَدَف  یَـسُوم ، اَی  ُْهنْدا  مالـسلا :) هیلع   ) ِهَّللا ِدـْبَع  ُوبَأ  َلاَقَف  َِکلَذ ؟ ُُمتِیتوُأ  ْلَهَف 
.ْمَُکل اََدب  اَّمَع  ُهُولَس  َلاَق : َُّمث  ِِهلآ ، ٍدَّمَُحم َو  ِّقَِحب 
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؟ ُهَقْفَی َال  اًْلفِط  ُلَأْسَن  َْفیَک  َو  اُولاَق :

(1) .تَنَْعلا اوُعَد  ًاهُّقَفَت َو  ِینُولَس  ُْتُلق :

نیا مه  امـش  ایآ  ...دـنا  هدـش  هداد  _ن  یقلت هب  ار  ییاناد  دـنا و  هدـش  اناد  شزومآ  نودـب  اه  نآ  نادـنزرف  ناربمایپ و  انامه  دـنتفگ :
ار شیوخ  تسد  ترضح  متفر و  ولج  نم  سپ  .ایب  شیپ  یسوم  يا  دومرف : مالسلا ) هیلع   ) قداص ما  _ ما _د ؟ يا هدش  هداد  ار  _م  لع
هک يزیچ  ره  زا  دومرف : سپس  .وا  لآ  دّمحم و  ّقح  هب  نک  شیرای  شیوخ  ترـصن  هب  ادنوادخ  دومرف : هاگنآ  دیـشک و  نم  هنیـس  رب 

.دینک لاؤس  دیهاوخ  یم 

؟ مینک لاؤس  دناد  یمن  يزیچ  هک  یکدوک  زا  هنوگچ  دنتفگ :

.دیزاس اهر  ار  وا  رب  رما  ندرک  هبتشم  دینک و  لاؤس  يریگدای  مهف و  يارب  میتفگ :

نامیا و ملع و  تلحر ، ماگنه  هب  ناربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  زا  یثیدـح  زین  ناربماـیپ  ملع  ثراوت  دروم  رد 
.دندرک یم  لقتنم  ناشدوخ  ّیصو  ای  يدعب و  ربمایپ  هب  ار  تّوبن  راثآ  ملع و  نازیم  ربکا و  مسا 

َکَماَّیَأ َْتلَمْکَتْسا  َُکتَُّوُبن َو  ْتَضَْقنا  ِدَق  ُمَدآ  اَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ  ُهَماَّیَأ  َلَمْکَتْـسا  َو  مالـسلا ) هیلع   ) َمَدآ ُهَُّوُبن  ْتَضَْقنا  اَّمَلَف 
َْنل یِّنِإَف  ِهَّللا  ِهَبِه  َدـْنِع  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ِبِقَْعلا  ِیف  ِهَُّوبُّنلا  ِْملِع  َراَثآ  ِْملِْعلا َو  َثاَریِم  َرَبْکَْألا َو  َمْسِالا  َناَمیِْإلا َو  َكَدـْنِع َو  يِذَّلا  َْملِْعلا  ِلَـعْجاَف 

ِِهب ُفَْرُعی  ٌِملاَع  اَهِیف  اَّلِإ َو  َضْرَْألا  َعَدَأ  َْنل  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  َِکتَّیِّرُذ  ْنِم  ِبِقَْعلا  َنِم  ِهَُّوبُّنلا  َراَثآ  َرَبْکَْألا َو  َمْسِالا  َناَمیِْإلا َو  َْملِْعلا َو  َعَْطقَأ 
(2) .ِینیِد

، مدآ يا  هک : درک  یحو  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـناسر  مامتا  هب  ار  شیاهزور  دیـسر و  ناـیاپ  هب  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ تّوبن  هک  هاـگنآ 
راثآو ملع  ثاریم  ربکا و  مسا  نامیا و  تسوت و  دزن  هک  یملع  سپ  دمآ  رس  هب  تیاهزور  دش و  مامت  وت  تّوبن 
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زا ار  تّوبن  راـثآ  ربـکا و  مسا  ناـمیا و  ملع و  نم  اـنامه  سپ  تسا ، وـت  باـقعا  نادـنزرف و  زا  هک  هد  رارق  هللا  هبه  رد  ار  تّوـبن  ملع 
.درک مهاوخن  اهر  دوش ، هتخانش  منید  وا  هطساو  هب  هک  یملاع  نودب  ار  نیمز  درک و  مهاوخن  عطق  تمایق  زور  ات  وت  باقعا  نادنزرف 

هدمآ درگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  تّجح  ترـضح  شیپ  رد  نونکا  ناربمایپ  مولع  همه  هکنیا  ات  هتفای  موادت  هراومه  رما  نیا 
.تسا

لاعتم دنوادخ  هک  تسا  ءامـسا  ملع  .دوش  یم  لقتنم  نیـسپ  يایـصوا  ناربمایپ و  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  ثراوت  هب  هک  یمولع  زا  یکی 
نیا هب  زین  هدش  دای  ثیدح  رهاظ  .دومرف  تجح  مامتا  ناگتـشرف  رب  نآ  اب  دوب و  هدومرف  میلعت  مالـسلا ) هیلع   ) مدآ ترـضح  هب  ار  نآ 
رقاب ماما  .تسا  هدش  حیرـصت  رما  نیا  هب  تسا _  هدش  دای  ثیدح  ریظن  هک  زین _  رگید  یثیدـح  رد  هکنیا  رب  هوالع  .دراد  تلالد  رما 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  )

....کِحوُر ُِعفاَر  َکیِّفَوَتُم َو  یِّنِإ  ُمَدآ : اَی  ْنَأ  ِْهَیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  َمَدآ  ُلَجَأ  اَنَد  اَّمَلَف 

ٍِملاَع ْنِم  ُضْرَْألا  َُولْخَی  َال  ْنَأ  ُّبِحُأ  یِّنِإَف  ٍتُوباَت  یف  ِکلذ  ْلَعْجاَف  َمَظعألا  َمْسـإلاو  ِءاَمْـسَْألا  َنِم  َکـُتْمَّلَع  اَـم  ِْهَیلِإ  ْمِّلَـس  ِْهَیلِإ َو  ِصْوَأَـف 
(1) .یِْقلَخ یَلَع  ِیل  ًهَّجُح  ُُهلَعْجَأ  یِمْکُِحب  یِضْقَی  یِْملِع َو  ُمَْلعَی 

...مرب یم  ـالاب  ار  تحور  منک و  یم  حور  ضبقار  وت  نم  مدآ  يا  هک : درک  یحو  وا  هب  دـنوادخ  دـش  کـیدزن  مدآ  لـجا  هک  هاـگنآ 
تـسود نم  هک  هد  رارق  یتوباـت  رد  ار  نآ  نک و  راذـگاو  وا  هب  مدرک  میلعت  وت  هب  هک  مظعا  مسا  اـه و  مسا  نک و  ّتیـصو  وا  هب  سپ 

یم رارق  مقلخ  رب  شیوخ  تّجح  ار  وا  نم  .دنامن  یلاخ  دـنک ، یم  يرواد  نم  مکح  هب  دـناد و  یم  ارم  ملع  هک  یملاع  زا  نیمز  مراد 
.مهد
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ناربمایپ ملع  دودح  . 2

هب .دنراد  يرترب  رگید  یخرب  رب  تفرعم  ملع و  رد  اه  نآ  زا  یخرب  .دنتـسین  هجرد  کی  رد  یملع  تهج  زا  ناربمایپ  هک  تسا  نشور 
تسیب نآ  زا  داد و  رارق  فرح  هس  داتفه و  ار  مظعا  مسا  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  لاثم  ناونع 
ترضح هب  فرح  راهچ  میهاربا و  ترضح  هب  فرح  تشه  حون و  ترـضح  هب  فرح  جنپ  تسیب و  مدآ و  ترـضح  هب  فرح  جنپ  و 

.تخومآ ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ترضح  هب  فرح  ود  داتفه و  یسیع و  ترضح  هب  فرح  ود  یسوم و 

ًهَسْمَخ َو اَْهنِم  ًاحُون  یَطْعَأ  .ًافْرَح َو  َنیِرْشِع  ًهَسْمَخ َو  اَْهنِم  َمَدآ  یَطْعَأَف  ًافْرَح  َنیِْعبَس  ٍهَثاََلث َو  یَلَع  َمَظْعَْألا  ُهَمْـسا  َلَعَج  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َّنِإ 
ِییُْحی َناَک  .ِْنیَفْرَح َو  اَْهنِم  یَـسیِع  یَطْعَأ  ٍفُرْحَأ َو  َهََعبْرَأ  اَْهنِم  یَـسُوم  یَطْعَأ  .ٍفُرْحَأ َو  َهَِیناَـمَث  َمیِهاَْربِإ  اَْـهنِم  یَطْعَأ  ًاـفْرَح َو  َنیِرْـشِع 

اَم َمَْلعَی  ِهِسْفَن َو  ِیف  اَم  َمَْلُعی  اَّلَِئل  ًافْرَح  َبَجَتْحا  َو  ًافْرَح ؛ َنیِْعبَـس  ِْنیَْنثا َو  ًادَّمَُحم  یَطْعَأ  .َصَْربَْألا َو  َهَمْکَْألا َو  اَـمِِهب  ُئِْرُبی  یَتْوَْملا َو  اَـمِِهب 
(1) .ِداَبِْعلا ِسْفَن  ِیف 

جنپ تسیب و  مه  حون  هب  .داد و  مدآ  هب  ار  نآ  زا  فرح  جنپ  تسیب و  .داد  رارق  فرح  هس  داتفه و  ار  مظعا  مسا  لاعتم  دنوادخ  انامه 
ار ناگدرم  ود  نآ  اب  هک  داد  فرح  ود  یـسیع  هب  .داد و  فرح  راـهچ  یـسوم  هب  .داد و  فرح  تشه  میهاربا  هب  .درک و  اـطع  فرح 

سفن رد  هچنآ  ات  دناشوپ  ار  یکی  داد و  فرح  ود  داتفه و  دّـمحم  هب  .داد و  یم  افـش  ار  یـسیپ  داز و  ردام  ناروک  درک و  یم  هدـنز 
.تسا ناگدنب  سفن  رد  هچنآ  دنادب  دوشن و  هتسناد  تسوا 

رضخ ترضح  هک  دراد  تلالد  تحارص  هب  میرک  نآرق  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  رـضخ و  ترـضح  نایرج  هکنیا  رب  هوالع 
 : دیامرف یم  یلاعت  يادخ  .تشادن  یهاگآ  نآ  زا  یسوم  ترضح  هک  تسناد  یم  يزیچ 
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(1) .ًادْشُر َتْمِّلُع  اّمِم  ِنَمِّلَُعت  ْنَأ  یلَع  َکُِعب  _ّ َ تَأ ْلَه  یسُوم  َُهل  َلاق 

.یهد دای  نم  هب  یتفرگدای  هدوب و  دشر  هچنآ  زا  ات  منکب  يور  هلابند  ار  وت  ایآ  تفگ : وا  هب  یسوم 

(2) .تسا هدمآ  یتایاور  دنتسناد  یم  ار  موجن  ّبط و  ملع  ناربمایپ  هکنیا  رد  و 

ناوارف موـلع  زا  هیاـنک  نیا  .دنـسانش و  یم  ار  همه  كاـخ ، ریز  اـت  شرع  ریز  زا  ناربماـیپ  هک  تـسا  هدـش  حیرـصت  یتـیاور  رد  زین  و 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  .تساهنآ 

(3) .يَرَّثلا َتَْحت  اَم  َیلِإ  ِشْرَْعلا  َتَْحت  اَم  اُوفَرَع  ُِرباَج  اَی  ِسُدُْقلا  ِحوُِربَف  ...ٍحاَوْرَأ  َهَسْمَخ  ِءاَیِصْوَْألا  ِءاَِیْبنَْألا َو  ِیف  َّنِإ 

.كاخ ریز  ات  تسا  شرع  ریز  هک  ار  نآ  دنسانش  یم  یسدق  حور  هب  رباج  يا  سپ  ...تسا  حور  جنپ  ایصوا  ناربمایپ و  رد  انامه 

ياهمشچ .مینیب  یم  نامیور  شیپ  نوچمه  ار  نامرس  تشپ  ناربمایپ ، ام  هک  تسا  هدش  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  رگید  یثیدح  رد 
.دباوخ یمن  ام  لد  یلو  دباوخ  یم  ام 

(4) .اَنیِْدیَأ ِْنَیب  ْنِم  يََرن  اَمَک  اَنِْفلَخ  ْنِم  يََرن  اَُنبُوُلق َو  ُماَنَت  َال  اَُننُویُع َو  ُماَنَت  ِءاَِیْبنَْألا :  َرِشاَعَم  اَّنِإ 

.مینیب یم  ور  شیپ  زا  هک  روطنامه  مینیب  یم  رس  تشپ  زا  دباوخ  یمن  نامیاهبلق  یلو  دباوخ  یم  نامنامشچ  ناربمایپ  هورگ  ام 

یم مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تساهنآ  راگزور  مه  مدرم  همه  مولع  زا  رت  شیب  رترب و  ءایبنا  مولع  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد  و 
 : دیامرف

َال اَم  ِهِمَکِح  ِهِْملِع َو  ِنوُزْخَم  ْنِم  ْمِهِیتُْوی  ُهَّللا َو  ُمُهُقِّفَُوی  َهَِّمئَْألا :  َءاَِیْبنَْألا َو  َّنِإ 

.66 ( / 18) فهک - . 1
راونالاراحب 10/74 و 48/146 و 58/235. - . 2

.55 راونالاراحب 25 / یفاک 1/272 ؛ - . 3
راونالاراحب 11/55. 420 ؛ تاجردلارئاصب / - . 4
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(1) .مِِهناَمَز ِلْهَأ  ِْملِع  َقْوَف  ْمُهُْملِع  ُنوُکَیَف  ْمُهَْریَغ  ِهِیتُْوی 

تسا هداد  اه  نآ  هب  يا  هزادنا  هب  شیاه  تمکح  نوزخم و  ملع  زاو  هداد  قیفوت  دنوادخ  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) ناماما ناربمایپ و  انامه 
.تسا ناشنامز  لها  ملع  زا  رتالاب  اه  نآ  ملع  سپ  تسا  هدادن  اه  نآ  ریغ  هب  هک 

یلو .دـشاب  ناشنامز  لها  مولع  زا  رت  شیب  رتالاب و  ناشمولع  ناربمایپ  همه  هک  تسا  حیحـص  تسرد و  یلک  تلاـح  رد  رما  نیا  هّتبلا 
.تسا هدومرفن  اطع  شربمایپ  هب  هک  دنک  اطع  ار  یملع  رگید  يدوجوم  ای  صخـش  هب  ّصاخ  يدروم  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا  نکمم 

ناگدنرپ نابز  نامیلس  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  نامیلس  ترضح  دروم  رد  لاثم  ناونع  هب  .دراد  یتحلصم  تمکح و  رما  نیا  هّتبلا 
یناـهرب هکنیا  رگم  درک ؛ دـیدهت  شگرم  هب  هتفرگ ، مـشخ  وا  رب  دـیدن ، ناگدـنرپ  ناـیم  رد  ار  دُـهدُه  هـک  هاـگنآ  .تـسناد و  یم  ار 

ترضح هب  هک  تشاد  یی  یهاگآ  .دوب و  وا  بای  بآ  دُهدُه  هک  دوب  تهج  نآ  زا  نامیلس  مشخ  .دروایب و  شیوخ  ندوبن  رب  راکشآ 
یمن اوه  ریز  ار  بآ  ّلحم  یلو  دـندوب ، شربنامرف  همه  نیطایـش  نج و  سنا و  اه و  هچروم  داب و  هک  نیا  اب  .دوب  هدـشن  اطع  نامیلس 

.تسناد

ُهَدَقَف  (2)( َنِیب _ ِئاغلا َنِم  َناک  ْمَأ  _َد  ُهْد _ ُهلا يرَأ  ـال  َِیلاـم  َلاـقَف  : ) ِهِْرمَأ ِیف  َّکَـش  ُهَدَـقَف َو  َنیِح  ِدُـهْدُْهِلل  َلاَـق  َدُواَد  َْنب  َنامیَلُـس  َّنِإ 
_ُه ََّنبِّذ _ َعَُال  : ) َلاَقَف ِْهیَلَع  َبِضَغَف 

َیِطْعُأ ْدَق  ٌِرئاَط  َوُه  َو  اَذَهَف ؛ َ_ِءا ، ْملا یَلَع  ُهُّلُدَی  َناَک  ّ_ُه  َ نَِأل َبِضَغ  اَمَّنِإ  َو  ٍنِیبُم ) ٍناْطلُِـسب  یِّن  _َي_ ِتْأََیل ْوَأ  ُهَّن  _ ََحبذََال ْوَأ  ًادیِدَش  ًاباذَع 
َتَْحت َ_َءا  ْملا ُفِْرعَی  ْنُکَی  َْمل  َنیِِعئاَط َو  َُهل  ُهَدَر  _َ ْملا ُنیِطاَیَّشلا َو  ُّنِْجلا َو  ُْسنِْإلا َو  ُلْمَّن َو  _ لا ُحیِّرلا َو  َِتناَک  ْدَق  ُنامیَلُـس َو  َْطُعی  َْمل  اَم 

(3) .ُهفِْرعَی ُْریَّطلا  َناَک  ِءاَو َو  _َ ْهلا

نابیاغ زا  وا  ای  منیب  یمن  ار  دُـهدُه  هک  تسا  هنوگچ  تفگ :  سپ   » درک کش  وا  رما  رد  درک و  مگ  ار  دُـهدُه  یتقو  دواد  نب  نامیلس 
ربو درک  مگ  ار  وا  تسا .»

راونالاراحب 25/127. 100 ؛ رابخالا / یناعم  678 ؛ نیدلا 2 / لامک  201 ؛ یفاک 1 / ك.ر : - . 1
.30 ( / 13) دعر - . 2

.112 راونالاراحب 14 /  یفاک 1/226 ؛ - . 3
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لیلد درواـیب .» میارب  راکـشآ  یلیلد  هکنیا  اـی  منک  یم  شحبذ  اـی  درک  مهاوخ  دـیدش  باذـعار  وا  متح  هب  : » تفگ دومن و  بضغ  وا 
هب هک  تسا  هدـش  هداد  وا  هب  يزیچ  هک  تسا  يا  هدـنرپ  نیا  سپ  .درک  یم  ییاـمنهار  بآ  هـب  ار  وا  دُـهدُه  هـک  دوـب  نـیا  وا  بـضغ 
بآ ّلحم  وا  اّما  دـندرب  یم  نامرف  وا  زا  ناشک  ندرگ  نیطایـش و  نج ، سنا ، ناگچروم ، داب ، هک  یلاح  رد  تسا  هدـشن  هداد  نامیلس 

.تخانش یم  ار  نآ  هدنرپ  تسناد و  یمن  ار  اوه  ریز  رد 

هب یلو  دـنکن ؛ اطع  صاخ  یتمکح  تهج  هب  شربمایپ  هب  ار  یملع  ّصاخ  يدروم  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  درادـن  یعاـنتما  چـیه  سپ 
ریز یهلا  ربماـیپ  ّتیّجح  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  زین  ّصاـخ  دروم  نیا  یّتـح  تسا  نشور  هّتبلا  .دـنک  اـطع  رگید  يدوجوم  اـی  صخش 

.دوش دراو  هشدخ  وا  تّوبن  تمصع و  رب  دورب و  لاؤس 

لقع و هکنآ  زج  دـنک  یمن  ثوعبم  يربمایپ  هب  ار  یـسک  چـیه  لاـعتم  دـنوادخ  هک  میتفگ  رت  شیپ  زین  ناربماـیپ  ملع  دودـح  هراـبرد 
.دشاب رتالاب  همه  زا  شدرخ 

ناربماـیپ و هب  ار  یکی  هک  .تسا  ملع  هنوگ  ود  ار  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  دراو  یتاـیاور  ناربماـیپ  ملع  دروم  رد  روـط  نیمه 
یم مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .درادن  عالّطا  نآ  زا  یسک  چیه  .تسا و  نونکم  نوزخم و  وا  دزن  يرگید  دهد و  یم  میلعت  ناگتـشرف 

 : دیامرف

(1) .ُهُمَْلعَن ُنْحَنَف  ُهَءاَِیْبنَأ  ُهَلُسُر َو  ُهَتَِکئاَلَم َو  ُهَمَّلَع  ٌْملِع  ُءاَدَْبلا َو  ُنوُکَی  َِکلَذ  ْنِم  َوُه  اَّلِإ  ُهُمَْلعَی  َال  ٌنوُزْخَم  ٌنُونْکَم  ٌْملِع  ِْنیَْملِع : ِهَِّلل  َّنِإ 

هب هک  یملع  تسا و  ملع  نیا  زا  ادـب  دـناد و  یمن  ار  نآ  یـسک  وا  زج  هک  نوزخم  هدیـشوپ و  یملع  تـسه : مـلع  ود  ار  ادـخ  اـنامه 
.میناد یم  ار  نآ  ام  تسا و  هداد  میلعت  شناربمایپ  نالوسر و  ناگتشرف ،

.تسا هدش  هداد  حیضوت  رتشیب  لدع  باتک  رد  ءادب »  » ثحب رد  ملع »  » نیا هرابرد 

ناربمایپ هکنیا  نآ  و  تسا ؛ هّجوت  روخ  رد  زین  يرگید  هتکن  ناربمایپ  ملع  ثحب  رد 

.163 راونالاراحب 26 / 109 ؛ تاجردلارئاصب /  یفاک 1/147 ؛ - . 1
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ار اعّدا  دروم  هتشاد و  روضح  دهاش  صخش  هک  تسا  تسرد  یتقو  تداهـش  یهاوگ و  هک  تسا  نشور  .دنا و  شیوخ  مما  ناهاوگ 
.دراد نآ  دودح  ناربمایپ و  ملع  اب  میقتسم  طابترا  مه  رما  نیا  هک  تسا  یهیدب  .دشاب  هدرک  دوهش 

مهد سرد  هدیکچ 

نانآ هب  دـهد و  یم  رارق  اه  نآ  بلق  رد  هدرک و  ماهلا  اه  نآ  هب  ار  یمولع  لاعتم  دـنوادخ  هکلب  تسین  یبسک  یهلا  ناربماـیپ  مولع   �
یم نیـشیپ  ناربمایپ  مولع  ثراو  نیـسپ  ناربمایپ  دوش و  یم  لقتنم  ثراوت  هب  اـهنآ  يارب  مه  یمولع  نیا  رب  هوـالع  .دـیامن  یم  نیقلت 

.دنوش

.دنراد توافتم  بتارم  تاجرد و  ملع  رظن  زا  یهلا  ناربمایپ   �

.دننک یم  ادیپ  یهاگآ  سدقلا  حور  هطساو  هب  ار  همه  یکاخ  هرک  ریز  ات  هتفرگ  شرع  ریز  زا  نانآ   �

.دوش یمن  دراو  اه  نآ  ياهلد  رد  باوخ  دننیب و  یم  ور  شیپ  نوچ  ار  ناشرس  تشپ  نانآ   �

ّصاـخ یتـمکح  تهج  هب  ّصاـخ  يدروـم  رد  تسا  نکمم  یلو  .تسا  ناـشنامز  لـها  همه  موـلع  زا  رترب  رتـالاب و  ناربماـیپ  مـلع   �
.دشاب هدادن  ار  نآ  شربمایپ  هب  هک  دنک ؛ اطع  ار  یملع  يدوجوم  ای  یصخش  هب  لاعتم  دنوادخ 

.تسا هنوگ  نآ  زا  یئادب  روما  دنناد و  یمن  مه  ناربمایپ  یّتح  ار  نآ  زا  یکی  هک  تسا  هنوگ  ود  لاعتم  دنوادخ  ملع   �

تالاؤس

؟ تسیچ ادخ  ناگدنب  ریاس  هب  تبسن  ناربمایپ  ملع  زایتما  . 1

.دیسیونب ار  ناربمایپ  هب  یهالا  ملع  لاقتنا  ياههار  زا  دروم  دنچ  . 2

.دیربب مان  دسر  یم  ثرا  هب  نیسپ  ءایصوا  ناربمایپ و  هب  نیشیپ  ناربمایپ  زا  هک  ار  یمولع  زا  یکی  . 3
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مظعا مسا  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ثیدـح  هب  هّجوت  اب  ار  عوضوم  نیا  تسا ؟ تواـفتم  ناربماـیپ  یملع  تاـجرد  اـیآ  . 4
.دینک نییبت 

.دیهد حیضوت  سدقلا » حور   » دروم رد  . 5

تایآ و هب  ار  دوخ  خساپ  دشابن ؟ اراد  ربمایپ  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  یملع  وا  زا  ریغ  يدوجوم  ربمایپ  کی  رـصعرد  تسا  نکمم  ایآ  . 6
.دینک دنتسم  تایاور 

.دییامرف نییبت  ار  بلطم  نیا  .تسا  هنوگ  ود  ادخ  ملع  تایاور  ساسا  رب  . 7

؟ تسیچ ناشیا  یهالا  ملع  اب  تّما  رب  ناربمایپ  ندوب  هاوگ  هطبار  . 8
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اهیگژیو ریاس  مهدزای : سرد 

هراشا
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 : هراشا

 : دنادب کین  ار  ریز  روما  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  وجشناد  هک  تسا  نآ  راظتنا 

.تسا هدش  اطعا  زین  تعاط  بوجو  تماما و  ماقم  ناربمایپ  زا  یخرب  هب  _ 

.دنتسه اهتّما  ناهاوگ  ناربمایپ  _ 

.دنتسه درم  رشب و  سنج  زا  ناربمایپ  _ 

.دزاس یم  التبم  يروما  هب  ار  دوخ  ناربمایپ  ییاهتمکح  ساسا  رب  ادخ  _ 

.تسا تسار  هراومه  ناربمایپ  يایؤر  _ 

.دنتسه قالخا  مراکم  ياراد  ناربمایپ  _ 

ناربمایپ تعاط  بوجو  تماما و  . 1

رما ماقم  تنطلس و  تماما و  هک  تسناد  دیاب  لامجا  هب  یلو  .تسا  هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  تماما »  » باتک رد  لیصفت  هب  ثحب  نیا 
ماقم ياراد  هکنیا  دوجو  اب  یهلا  ناربمایپ  زا  یخرب  یّتح  هک  تسا  دنمجرا  دنلب و  سب  یماقم  قلطم  روط  هب  تعاطا  بوجو  یهن و  و 

اب مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  .دندوبن  ماقم  نیا  زئاح  دنا  هدوب  تلاسر  تّوبن و 
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 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  .دیدرگ  لیان  ماقم  نیا  هب  يربمایپ  اهتّدم  زا  دعب  تسا  مزعلاولوا  ناربمایپ  زا  هکنیا 

(1) .هَِثلاَث ًهَبَتْرَم  ِهَّلُْخلا  ِهَُّوبُّنلا َو  َدَْعب  مالسلا ) هیلع   ) َلِیلَْخلا َمیِهاَْربِإ  اَِهب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َّصَخ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ 

.دوب موس  هبترم  رد  وا  ندوب  لیلخ  تّوبن و  زا  دعب  درک  مالسلا ) هیلع   ) لیلخ میهاربا  صاخ  لاعتم  دنوادخ  هک  تماما  انامه 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و 

َْلبَق ًالوُسَر  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  ًالوُسَر َو  ُهَذِخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًاِّیبَن  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  ًاِّیبَن َو  ُهَذِخَّتَی  ْنَأ  َْلبَق  ًادـْبَع  َمیِهاَْربِإ  َذَـخَّتا  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ 
(2) (. ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاَق   ) َءاَیْشَْألا َُهل  َعَمَج  اَّمَلَف  ًاماَمِإ  ُهَلَعْجَی  ْنَأ  َْلبَق  اًلِیلَخ  ُهَذَخَّتا  َهَّللا  َّنِإ  اًلِیلَخ َو  ُهَذِخَّتَی  ْنَأ 

درک اطع  تّوبن  ار  وا  دـنوادخ  انامه  .دـنک و  اطع  تّوبن  وا  هب  هکنآ  زا  شیپ  درک  لوبق  یگدـنب  هب  ار  میهاربا  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه 
وا دنوادخ  دنک و  لوبق  ندوب  لیلخ  هب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  درک  اطع  تلاسر  ار  وا  دنوادخ  انامه  .دهد و  وا  هب  تلاسر  هکنآ  زا  شیپ 
 : دومرف درک  عمج  وا  يارب  ار  روما  نیا  همه  هک  هاـگنآ  سپ  .دـنک  لـیان  تماـما  هب  ار  وا  هکنآ  زا  شیپ  درک  لوبق  ندوب  لـیلخ  هب  ار 

«. مداد رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  »

 : تسا هتسناد  ادخ  تفالخ  ناربمایپ و  تلزنم  ار  تماما  ماقم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  و 

(3) .ِلوُسَّرلا ُهَفاَلِخ  ِهَّللا َو  ُهَفاَلِخ  َهَماَمِْإلا  َّنِإ  ...ءاَِیْبنَْألا  َُهلِْزنَم  َیِه  َهَماَمِْإلا  َّنِإ 

ینیشناج ادخ و  ینیشناج  تماما  انامه  ...تسا  ناربمایپ  ماقم  تماما  انامه 

.120 راونالاراحب 25 / 96 ؛ رابخالا / یناعم  یفاک 1/198 ؛ - . 1
.12 راونالاراحب 12 / یفاک 1/175 ؛ - . 2

.218 هبیغلا / یفاک 1/198 ؛ - . 3
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147 ص :

.تسا لوسر 

رد نیا  دوجو  اب  .دـنا  هدـش  لیان  نآ  هب  ناربمایپ  هک  تسا  یتلزنم  ینعی  تسا ؛ ناربماـیپ  زا  یخرب  تلزنم  روظنم  هک  تسا  نشور  هّتبلا 
تعاط بوجو  یتقو  یلاعت  يادخ  هک  دشاب  نیا  نآ ، ّتلع  تسا  نکمم  .تسا  هدش  يراج  زین  متاخ  ربمایپ  زا  دعب  يایـصوا  ناماما و 

 : دنک یم  هارمه  هللا » نذإب   » دیق اب  ار  نآ  دنک  یم  حرط  ار  ناربمایپ  زا  يربنامرف  و 

(1) .ِهّللا ِنْذِِإب  َعاُطی  ّالِإ ِل_ ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.دوش تعاطا  وا  زا  ادخ  نذا  هب  هکنیا  رگم  میداتسرفن  یلوسر  چیه  ام 

 : دننک یم  لمع  نانآ  تاروتسد  هب  همه  زا  رت  شیب  هک  دناد  یم  یناسک  ناربمایپ  هب  ار  مدرم  نیرتکیدزن  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما

(2) .ِِهب اورَمأ  اِمب  مُْهلَمْعأ  ِءاَِیبنألا  َنِم  ِساّنلا  ُبَْرقأ 

.دنتسه یهلا  تاروتسد  هب  اه  نآ  نیرت  هدننک  لمع  ناربمایپ  هب  مدرم  نیرتکیدزن 

اه نآ  .دـنروآ و  یم  شناگدـنب  رب  لاعتم  دـنوادخ  زا  اه  نآ  هک  تسا  یتاروتـسد  نامه  یهاگ  ناربماـیپ  رماوا  هک  تسا  نشور  هّتبلا 
دیآ یم  رامش  هب  لاعتم  دنوادخ  رما  اه  نآ  دوخ  رما  هدش و  ضیوفت  اه  نآ  هب  رما  ماقم  یهاگ  .دننک و  یم  افیا  ار  هطـساو  شقن  اهنت 

دهاوخ يرتشیب  حیضوت  تماما  شخب  رد  هتکن  نیا  يارب  .تسا  هدش  تماما »  » قلطم و تعاط » بوجو   » ماقم هب  ریبعت  ماقم  نیا  زا  هک 
.دمآ

اهتّما ناهاوگ  ناربمایپ  . 2

ربمایپ نایم  نیا  زا  .تسا و  هداد  رارق  ناشیاهتّما  ناهاوگ  ار  نانآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نیا  یهلا  ناربمایپ  ّمهم  ياهیگژیو  زا  یکی 
.تساهنآ همه  رب  هاوگ  مالسا  یمارگ 

.64 (/ 4) ءاسن - . 1
.3057 مکحلا / ررغ  - . 2
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ص:148

(1) .ِءالُؤ یلَع ه_ ًادی  _ ِهَش َِکب  اْنئِجَو  ْمِهِسُْفنَأ  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ًادی  _ ِهَش ٍهَّمُأ  ِّلُک  ِیف  ُثَْعبَن  َمْوَیَو 

.میروآ یم  هاوگ  نانآ  رب  ار  وت  مینک و  یم  ثوعبم  ناشدوخ  زا  اه  نآ  رب  یهاوگ  یتّما  ره  رد  هک  يزور  و 

(2) .ًادی _ ِهَش ِءالؤ  یلَع ه_ َِکب  اْنئِجَو  ٍدی  _ ِهَِشب ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف 

.میروآ یم  هاوگ  نانآ  رب  ار  وت  میروایب و  یهاوگ  یتّما  ره  زا  هک  هاگنآ  تسا  هنوگچ  سپ 

.داد یم  رارق  دهاش  هاوگ و  شیوخ  تّما  رب  ار  وا  درک  یم  ثوعبم  يربمایپ  هاگ  ره  لاعتم  دنوادخ  دیامرف : یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ 

(3) .هِمْوَق یَلَع  ًادیِهَش  ُهَلَعَج  ًاِّیبَن  َثََعب  اَذِإ  َناَک 

.دهد یم  رارق  شموق  رب  هاوگ  ار  وا  دنک  یم  ثوعبم  ار  يربمایپ  یتقو 

.تسین رگید  یسک  ناماما  ناربمایپ و  زج  مدرم  رب  ناهاوگ  دیامرف : یم  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 

(4) .لُسُّرلا ُهَِّمئَْألا َو  اَّلِإ  ِساَّنلا  یَلَع  َءاَدَهُش  ُنوُکَی  َال 

.نالوسر ناماما و  رگم  دنوش  یمن  مدرم  رب  ناهاوگ 

 : دیامرف یم  هتسناد ، قلخ  رب  یهاوگ  تداهش و  يارب  مزال  همدقم  ار  تمصع  ملع و  ردص و  حرش  مه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

ُهَدَْعب َیْعَی  ْمَلَف  ًاما  _َ ْهلِإ َْملِْعلا  ُهَم  _َ ْهلَأ ِهَمْکِْحلا َو  َعِیباَنَی  ُهَْبلَق  َعَدْوَأ  َِکلَِذل َو  ُهَرْدَص  َحَرَش  ِهِداَبِع  ِرُومُِأل  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهَراَتْخا  اَذِإ  َْدبَْعلا  َّنِإ 
ََللَّزلا َو اَیاَطَْخلا َو  َنِمَأ  ْدَق  ٌدَّدَسُم  ٌقَّفَُوم  ٌدَّیَُوم  ٌموُصْعَم  َوُه  ِباَوَّصلا َو  ِنَع  ِهِیف  ُرَّیَُحی  َال  ٍباَوَِجب َو 

.89 ( / 16) لحن - . 1
.45 ( / 4) ءاسن - . 2

راونالاراحب 22/444. 41 ؛ دانسالا / برق  - . 3
راونالاراحب 23/351. 179 ؛ بلاط 7 4 /  یبا  لآ  بقانم  - . 4
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149 ص :

(1) .هِْقلَخ یَلَع  ُهَدِهاَش  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ُهَتَّجُح  َنوُکَِیل  َِکلَِذب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهُّصُخَی  َراَثِْعلا 

ياه همـشچ  وا  بلق  رد  دنک و  یم  خارف  رما  نیا  يارب  ار  وا  هنیـس  دنیزگ  یمرب  شناگدنب  روما  يارب  ار  وا  ادخ  هک  هاگنآ  هدنب  انامه 
یمن ّریحت  رد  قح  زا  دنام و  یمن  ورف  یباوج  چیه  رد  نآ  زا  دعب  سپ  دنک  یم  ماهلا  وا  هب  ار  ملع  دراذـگ و  یم  هعیدو  هب  ار  تمکح 

ار وا  دنوادخ  .تسا  ناما  رد  اه  ندروخ  زیل  اه و  شزغل  اهاطخ و  زا  تسا  یهلا  دـیدست  دروم  ّقفوم و  دـّیؤم و  موصعم و  وا  .دوش و 
.دشاب شقلخ  رب  وا  هاوگ  شناگدنب و  رب  وا  تّجح  ات  تسا  هداد  صاصتخا  روما  نیا  هب 

رشب سنج  زا  ینادرم  . 3

همه زین ، رـشب  ناـیم  زا  و  هداد ، رارق  رـشب  سنج  زا  ار  ناـنآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نـیا  یهلا  ناربماـیپ  ياـهیگژیو  فاـصوا و  زا 
.تسا هدرک  باختنا  نادرم  زا  ار  شناربمایپ 

(2) .ْمِْهَیلِإ یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.میدرک یحو  اه  نآ  هب  هک  ینادرم  رگم  میداتسرفن  وت  زا  شیپ  ام 

(3) .يرُقلا ِلْهَأ  ْنِم  ْمِْهَیلِإ  یِحُون  ًالاجِر  ّالِإ  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.میدرک یم  یحو  اه  نآ  هب  هک  اه  يدابآ  لها  زا  ینادرم  رگم  میداتسرفن  وت  زا  شیپ  ام 

نایم زا  ار  شناربمایپ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـهد  یم  ناشن  دـنک _  یم  لـقن  یهلا  ناربماـیپ  زا  خـیرات  هچنآ  هب  هجوت  اـب  تاـیآ _  نیا 
.تسا هدشن  هراشا  تایآ  رد  رما  نیا  تمکح  هب  یلو  .تسا  هدیزگنرب  يربمایپ  نانز  هورگ  زا  و  هدرک ، باختنا  نادرم 

رگا دیامرف : یم  دندرک ؛ یم  لاؤس  ناگتشرف  ندشن  ربمایپ  زا  هک  یناسک  باوج  رد  و 

راونالاراحب 25/127. 100 ؛ رابخالا / یناعم  681 ؛ _ 680 نیدلا 2 / لامک  - . 1
.43 ( / 16) لحن - . 2

.109 ( / 12) فسوی - . 3
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150 ص :

 : میداد یم  رارق  يدرم  تروص  هب  مه  ار  وا  مینک ، باختنا  ناگتشرف  نایم  زا  ار  هداتسرف  نآ  دوب  رارق 

(1) .ًالُجَر ُهاْنلَعََجل  ًاکَلَم  ُهاْنلَعَج  َْولَو 

.میداد یم  رارق  يدرم  لکش ] هب   ] ًاعطق میداد  یم  رارق  يا  هتشرف  ار  وا  رگا 

تّوبن تابثا  يارب   (2) ِكافَطْصآ ) َهّللا  َّنِإ   ) هیآ هب  لالدتسا  يرابلا » حتف   » رد رجح  نبا 

.دندوب و ربمایپ  يا  هدع  نانز  نایم  رد  هک  هدش  لقن  يرعـشا  زا  دیوگ : یم  دعب  دنک و  یم  ّدر  ار  نآ  و  هدرک ؛ لقن  ار  میرم  ترـضح 
؛ هتـسنادن اه  نآ  زا  ار  رجاه  هراس و  یبطرق  .تسا و  هتـسناد  میرم  هیـسآ و  یـسوم و  ّمأ  رجاـه و  هراـس و  ءاوح و  ار  اـه  نآ  مزح  نبا 

.تسا (3) هدرک  رکذ  هراب  نیا  رد  ار  تنس  لها  ياملع  يارآ  فالتخا  سپس 

نیا هب   (4) حیارج » جیارخ و   » باتک رد  يدنوار  بطق  موحرم  هعیش  ياملع  نایم  زا 

تسا (5) هدومن  لقن  وا  زا  راحب  رد  زین  یسلجم  همالع  .تسا  هدرک  ّدر  ار  نآ  هتخادرپ و  رما 

دومرف تسا ؛ هداتسرفن  ار  يا  هتشرف  ارچ  دنوادخ  دنتفگ  یم  هک  نانآ  باوج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ 
زاب دینک  هدهاشم  ار  اه  نآ  هک  دش  یم  هدوزفا  امـش  ّساوح  يورین  رب  مه  رگاو  .دنک  یمن  هدهاشم  ار  ناگتـشرف  امـش ، ّساوح  نوچ 

دیوش (6) هجوتم  ار  اه  نآ  دارم  نخس و  ات  دیدرک  یم  هدهاشم  رشب  تروص  هب  دیاب  ار  اه  نآ  مه 

نآ زا  تعاطا  هب  رشب  يارب  فیلکت  درک  یم  قلخ  رشب  سنج  زا  ریغ  یـسنج  زا  ار  شناربمایپ  یلاعت  يادخ  رگا  هک  تسا  نشور  هّتبلا 
.داد یم  تسد  زا  ار  شیانعم  التبا  ناحتما و  دش و  یمن  تخس  اه 

مدرم نایم  رد  دـنماشآ و  یم  دـنروخ و  یم  هک  هداد  رارق  یلومعم  ياهناسنا  دـننام  ار  ناـنآ  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
بجوم مه  اه  نآ  دوخ  يارب  هکلب  رشب  يارب  اهنت  هن  نیا  .دنـشک  یم  جنر  درد و  دندرگ و  یم  تالکـشم  راچد  دننک و  یم  یگدنز 

لامک و

.9 ( / 6) ماعنا - . 1
.42 ( / 3) نارمع لآ  - . 2
يرابلا 6/339. حتف  - . 3

حراوجلا 3/1047. جئارخلا و  - . 4
راونالاراحب 92/165و167. - . 5

راونالاراحب 9/267. جاجتحا 1/30 ؛ - . 6

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 168 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_150_6
http://www.ghaemiyeh.com


151 ص :

 : دیامرف یم  ناحبس  دنوادخ  .ددرگ  یم  تاجرد  ینوزفا 

.ِقاوْسَألا (1) ِیف  َنوُْشم  _ َيَو َماعَّطلا  َنُولُْکأ  _ ََیل ْمُه  _ َّنِإ ّالِإ  َنی  _ ِلَسْرُملا َنِم  ََکل  _ ْبَق اْنلَسْرَأ  امَو 

.دنتفر یم  هار  اهرازاب  رد  دندروخ و  یم  اذغ  هکنیا  رگم  میداتسرفن  ینالوسر  وت  زا  شیپ  ام 

ناربمایپ يالتبا  . 4

یم هتفرگ  نآ  اب  بسانم  یناحتما  يراک  ره  يارب  ًالوصا  .تسا  نانآ  يالتبا  تّدـش  مهیلع  هللا  تاولـص  ناربماـیپ  ياـهیگژیو  زا  یکی 
هافر و رد  ناربمایپ  رگا  هکنیا  رب  هوالع  .دوب  دـهاوخ  رت  تخـس  زین  نآ  يالتبا  تسا ، ـالاو  یماـقم  تلاـسر  يربماـیپ و  نوچ  .دوش و 

یمن رب  ار  ناربمایپ  زا  يوریپ  دنرب ؛ رسب  يراتفرگ  یتسدگنت و  رد  ناشیاهتّما  دنشاب و  رادروخ  رب  ییالاب  یگدنز  زا  دنـشاب و  شیاسآ 
يارب اه  نآ  زا  دـعب  ناربماـیپ و  نآ  زا  اـهالب  نیرت  تخـس  دـیامرف : یم  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دـنبات 

.دنراد رارق  اه  نآ  زا  رتورف  یماقم  رد  هک  تسا  یناسک 

.ُلَْثمَْألاَف (2) ُلَْثمَْألا  َُّمث  ْمُهَنُولَی  َنیِذَّلا  َُّمث  ُءاَِیْبنَْألا  ًءاََلب  ِساَّنلا  َّدَشَأ  َّنِإ 

رارق يدعب  ياه  هبتر  رد  هک  نانآ  دعب  دنتـسه و  اه  نآ  لابند  هب  هک  نانآ  سپـس  تسا  ناربمایپ  رب  نامدرم  نایم  زا  اهالب  نیرتدـیدش 
.دنراد

نیا ندـید  اب  مدرم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  راـک  نیا  هک  دـنک  یم  ناـیب  ار  نآ  تمکح  رما  نیا  رب  دـیکأت  اـب  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب ماـما 
نیا اب  .دوش  هدوزفا  زین  ناراوگرزب  نآ  دوخ  تاجرد  هب  و  دنناسرن ؛ ییادـخ  هجرد  هب  هدربن ، رتارف  يرـشب  ماقم  زا  ار  نانآ  تالکـشم 

.دنک یمن  التبم  دوش ، روآ  شدنچ  زیگنا و  ترفن  هک  يزیچ  هب  ار  شناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنک  یم  يروآدای  همه 

.20 ( / 25) ناقرف - . 1
راونالاراحب 64/231. 252 ؛ یفاک 2 /  - . 2
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ُهآَر ٌدَحَأ  ُهَرَذْقَتْـسا  َال  ٌْحیَق َو  َال  ٍمَد َو  ْنِم  ٌهَّدـِم  ُْهنِم  ْتَجَرَخ  َال  ٌهَروُص َو  َُهل  ْتَُحبَق  َال  ٌهَِحئاَر َو  َُهل  ِْنْتُنت  َْمل  ِِهب  َِیُلْتبا  اَم  ِعیِمَج  ْنِم  َبوُّیَأ  َّنِإ 
ِِهئاَِیلْوَأ ِِهئاَِیْبنَأ َو  ْنِم  ِهِیلَْتبَی  ْنَم  ِعیِمَِجب  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُعَنْـصَی  اَذَـکَه  ِهِدَـسَج َو  ْنِم  ٌءْیَـش  َدَّوَدـَت  اـَل  ُهَدَـهاَش َو  ٌدَـحَأ  ُْهنِم  َشَحْوَتْـسا  اـَل  َو 

اَم اوُدَـهاَش  اَذِإ  َهَِّیبُوبُّرلا  َُهل  اوُعَّدَـی  اَّلَِئل  ِساَّنلا  ِعیِمَج  یَلَع  ُهَعَم  ُنوُهَی  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  ِءاَلَْبلِاب  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  ُهاَـلَْتبا  اَـمَّنِإ  ...ْهیَلَع  َنیِمَّرَک  _ُ ْملا
.ُهوُدَهاَش (1) یَتَم  َیلاَعَت  ِهِمَِعن  ِِمئاَظَع  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُهَلِصُوی  ْنَأ  ُهَّللا  َداَرَأ 

یتّدم وا  زا  هبانوخ  نوخ و  دیدرگن و  تشز  يو  تروص  دشن و  نّفعتم  شندب  دـش  التبم  اه  نآ  هب  هک  ییاهالتبا  مامت  اب  بویا  انامه 
.تشاذگن مرک  وا  ندب  زا  يزیچ  داتفین و  تشحو  هب  يدحا  وا  هدهاشم  اب  درکن و  ادیپ  رّفنت  وا  زا  وا  ندید  اب  يدـحا  .دـماین و  نوریب 

بّویا لاعتم  دنوادخ  انامه  ...دنک  یم  راتفر  تروص  نیمه  هب  ناشیالتبا  ماگنه  هب  شیمارگ  يایلوا  ناربمایپ و  همه  اب  لاعتم  دنوادخ 
ياعدا لاح  نیا  هب  وا  هدـهاشم  اب  ات  دـیدرگ  تسـس  وا  تمظع  مدرم  همه  رب  نآ  دوجو  اب  هک  ییـالب  درک  ـالتبم  گرزب  ییـالب  هب  ار 

.دننک یم  هدهاشم  ناشیا  هب  گرزب  ياهتمعن  ندناسر  رد  ار  ادخ  تساوخ  هک  یتقو  دننکن ؛ وا  يارب  ّتیبوبر 

ایؤر قدص  . 5

ریبعت یحو »  » هب ناربمایپ  يایؤر  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما .تساهنآ  يایؤر  ندوب  تسار  یهلا  ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  رگید  یکی 
 : تسا هدومرف 

.یْحَو (2) ِءاَِیْبنَْألا  اَیْوُر 

.تسا یحو  ناربمایپ  يایؤر 

قداص و ياهایؤر  ندش  هبتشم  تمکح  لّضفم ، ثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  و 

راونالاراحب 12/348. 399 ؛ لاصخلا 2 / - . 1
راونالاراحب 58/181. 38 ؛ نآرقلا 1 /  هباشتم  338 ؛ یسوط /  یلاما  - . 2
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چیه ایؤر  دندوب  غورد  همه  رگا  .دـندش و  یم  ربمایپ  مدرم  همه  دـندوب ؛ قداص  اه  نآ  همه  رگا  هک  دـنک  یم  نایب  هنوگنیا  ار  بذاک 
 : تشادن يدوس 

.هَعَْفنَم (1) اَهِیف  ْنُکَی  َْمل  ُبِذْکَت  اَهُّلُک  َْتناَک  َْول  َءاَِیْبنَأ َو  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  َناََکل  ُقُدْصَت  اَهُّلُک  َْتناَک  َْول  اَهَّنِإَف 

.دنتشادن یتعفنم  چیه  اهایؤر  دش  یم  بذاک  اهایؤر  همه  رگا  دندش و  یم  ربمایپ  اهناسنا  همه  دش  یم  تسار  اهایؤر  همه  رگا 

دوش و یم  هدـید  ندـیباوخ  زاغآ  رد  ًالومعم  هک  تسا  ییاهنآ  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  هبانب  نیغورد  ياه  باوخ  ًالوصا 
 . تسا (2) نیطایش  تائاقلا  زا  اه  نآ  همه 

تـسا ناشیایـصوا  يو و  تیؤر  هب  طوـبرم  هک  ار  ییاـهباوخ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  هک  تسا  تهج  نیمه  هـب 
 . دروآ (3) رد  شیایصوا  ناشیا و  تروص  هب  ار  دوخ  دناوت  یمن  ناطیش  هک  هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  اه  نآ  لیلد  و  هتسناد ؛ قداص 

ناربمایپ ياهایؤر  همه  یتقو  اریز  .تسا  هدـش  هدرمـش  تّوبن  ءزج  داتفه  زا  یئزج  نمؤم  ياـیؤر  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  آرهاـظ  و 
.دوب دهاوخ  یحو  یعون  زین  قداص  يایؤر  دیآ  یم  رامش  هب  یحو  تسا و  قداص 

بوخ قالخا  . 6

بوـخ قـالخا  دراد ، ناوارف  ریثأـت  نآ  يوـس  هب  توـعد  یهلا و  نید  غـیلبت  تیبرت و  رد  هک  ناربماـیپ  یـساسا  ّمـهم و  ياـهیگژیو  زا 
.درادن يدیدرت  نآ  رد  یسک  هک  .تسا  یهلا  ناربمایپ 

، تعانق نیقی ، زا : دناد  یم  ترابع  ار  اه  نآ  هدرمش و  قالخا  مراکم  ار  یهلا  ناربمایپ  ياهیگژیو  زا  یکی  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
، تواخس ییوخ ، شوخ  ملح ، رکش ، ربص ،

.183 راونالاراحب 58 /  84 ؛ دیحوت / - . 1
.193 راونالاراحب 58 /  - . 2
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.تسا (1) هدش  دای  زین ، تناما  تقادص و  اه  نآ  رب  هوالع  تایاور  یخرب  رد  .يدرمناوج  تعاجش و  تریغ ،

توهش عمط ، صرح و  دسح ، زا : تسا  ترابع  تشز  ياهراک  ناهانگ و  یصاعم و  أشنم  هکنیا  نایب  اب  زین  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
.دنا (2) هتسناد  اّربم  رما  راهچ  نیا  زا  ار  ناربمایپ  بضغ ؛ و 

هزادنا ره  درخ  شناد و  سپ  .تسا  یناسنا  درخ  شناد و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رظن  زا  قالخا  یساسا  عبنم  ّمهم و  هشیر 
تیبرت قالخا و  درخ و  شناد و  هک  میتفگ  ناربمایپ  تثعب  ياه  تمکح  فادـها و  رد  هّتبلا  .ددرگ  یم  رتوکین  مه  قالخا  دور  رتارف 

نآ سکع  .دبای و  لماکت  مه  شناد  لقع و  تسین  نکمم  دوشن ، هدوزفا  بدا  دـباین و  قّقحت  تیبرت  ات  دـنراد و  لماعت  مه  اب  هشیمه 
نایهاپـس زا  ار  کین  ياه  يوخ  همه  لهج ،» لقع و  دونج   » ثیدح رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  اهنیا  همه  دوجو  اب  .تسا  قداص  مه 

یم اه  نآ  همه  رکذ  زا  دـعب  .تسا و  هتـسناد  ینادان » لهج و  نایهاپـس   » زا ار  اـه  يدنـسپان  اـهیتشز و  اهیدـب و  همه  هدرمـش و  لـقع 
یمن لماک  تسا ، هدش  شیامزآ  ناحتما و  نامیا  اب  ناشلد  هک  ینانمؤم  ای  اهنآ و  يایـصوا  ناربمایپ و  رد  زج  لقع  نایهاپـس  دـیامرف :

.دراد دوجو  اه  نآ  زا  یخرب  نانمؤم  رد  .ددرگ و 

ْنِم َِکلَذ  ُِرئاَس  اَّمَأ  َو  ِناَمیِْإِلل ، ُهَْبلَق  ُهَّللا  َنَحَْتما  ِدَـق  ٍنِمُْوم  ْوَأ  ٍِّیبَن  ِّیِـصَو  ْوَأ  ٍِّیبَن  ِیف  اَّلِإ  ِلْقَْعلا  ِداَنْجَأ  ْنِم  اَهُّلُک  ُلاَصِْخلا  ِهِذَـه  ُعِمَتَْجت  اَلَف 
ِیف ُنوُکَی  َِکلَذ  َدـْنِعَف  ِلـْهَْجلا  ِدُونُج  ْنِم  یَْقنَی  َلِمْکَتْـسَی َو  یَّتَح  ِدُونُْجلا  ِهِذَـه  ُضَْعب  ِهِیف  َنوُکَی  ْنَأ  ْنِم  ُولْخَی  اـَل  ْمُهَدَـحَأ  َّنِإَـف  اَـنِیلاَوَم 

.ءاَیِصْوَْألا (3) ِءاَِیْبنَْألا َو  َعَم  اَْیلُْعلا  ِهَجَرَّدلا 

هدـش ناحتما  نامیا  اب  وا  بلق  هک  ینمؤم  ای  یبن  ّیـصو  ای  یبن  رد  رگم  دوش  یمن  عمج  دنتـسه  لـقع  نایرگـشل  هک  لاـصخ  نیا  همه 
رگید اّما  تسا و 

یفاک 1/56. - . 1
راونالاراحب 93/89. - . 2
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دوش و لماک  وا  رد  لاصخ  نیا  هکنیا  ات  دوب  دنهاوخن  یلاخ  نایرگشل  نیا  زا  یـضعب  نتـشاد  زا  اه  نآ  زا  مادکچیه  سپ  ام  ناتـسود 
.دوب دهاوخ  ءایصوا  ناربمایپ و  اب  الاب  هجرد  رد  ماگنه  نیا  رد  ددرگ ، كاپ  لهج  نایرگشل  زا 

ریما .دنا  هدـش  لیان  تّوبن  ماقم  هب  هاگ  نآ  هدیـسر و  لامک  هب  هدـش و  تیبرت  یبوخ  هب  ناحبـس  دـنوادخ  رظن  ریز  یهلا  ناربمایپ  سپ 
یلص  ) ادخ لوسر  هک  دنک  یم  نایب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دروم  رد  ار  رما  نیا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملا

.نم هتخومآ  تیبرت  هدیشکرب و  نانمؤم  وا و  هتخومآ  بدا  نم  .دوب و  ناحبس  دنوادخ  هتفای  تیبرت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

دـهز و اب  ناربمایپ  همه  .دـشاب  هدرک  شودـخم  ار  یناسنا  تمارک  سفن و  تّزع  هک  تفاـی  ناوت  یمن  ار  يربماـیپ  چـیه  یلک  روط  هب 
هتفاین و هار  نانآ  هب  رورغ  ربک و  دنا ؛ هتـشاد  هک  يراشرـس  شناد  ملع و  دوجو  اب  هاگ  چیهو  .دـنا  هتـسیز  اهناسنا  نایم  رد  ینمادـکاپ 
ار ناـنآ  ینتورف  عوضخ و  مالـسلا ) هیلع   ) ناـنمؤمریما .دـنا  هدومن  دروخرب  یناـبرهم  ییور و  هداـشگ  اـب  فلتخم  فیاوط  اـب  هراومه 

یم كاـخ  هب  ار  شیوخ  ياـه  هرهچ  دـنداهن و  یم  نیمز  رب  ار  دوـخ  ياـه  هنوـگ  ینتورف  يور  زا  ناربماـیپ  هک  دیاتـس  یم  هنوـگنیا 
.دنداد یم  ناشن  ینتورف  دوخ  زا  نانمؤم  ربارب  رد  دندیلام و 

.نِینِمْوُْمِلل (1) ْمُهَتَِحنْجَأ  اوُضَفَخ  ْمُهَهوُجُو َو  ِباَرُّتلا  ِیف  اوُرَّفَع  ْمُهَدوُدُخ َو  ِضْرَْألِاب  اوُقَْصلَأَف 

ناگدنب اب  هتشاد و  سفن  تمارک  هتفای و  تیبرت  دیاب  دیدرت  یب  دشاب ؛ هدش  ثوعبم  یهلا  ناگدنب  تیبرت  يارب  هک  یسک  تسا  یعیبط 
.دشاب هتشاد  وکین  يدروخرب  بوخ و  يراتفر  یهلا 

.467 راونالاراحب 14 /  192 ؛ هبطخ /  هغالبلا  جهن  - . 1
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مهدزای سرد  هدیکچ 

هاگ نآ  ماقم  نیا  .تسا  هداد  رارق  ناشیاهتّما  ناهاوگ  ار  نانآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  یهلا  ناربمایپ  ّمهم  ياهیگژیو  زا  یکی  � 
موصعم هانگ  نایسن و  شزغل و  اطخ و  هنوگره  زا  .دشاب و  ملاع  شیوخ  تّما  روما  هب  هتفای ، ردص  حرـش  هک  دوش  یم  هداد  یـسک  هب 

.دشاب

ّتنـس لها  ياملع  زا  یخرب  .دـنا  هدـش  هدـیزگرب  نادرم  نایم  زا  رـشب و  سنج  زا  نانآ  هک  تسا  نآ  ناربماـیپ  رگید  ياـهیگژیو  زا  � 
.دنا هدیسر  ماقم  نیا  هب  زین  نانز  زا  يدادعت  هک  دندقتعم 

هک يروما  هب  هاگچیه  نانآ  یلو  .درک  هراشا  ناـنآ  تاـناحتما  اـیالب و  یتخـس  تّدـش و  هب  ناوت  یم  ناربماـیپ  رگید  ياـهیگژیو  زا  � 
.دنا هدشن  التبم  دشاب ، راب  ترفن  روآ و  شدنچ 

لیان ماقم  نیا  هب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  یخرب  اهنت  هک  تسا  یتلزنم  میظع و  سب  یماقم  قلطم  تعاط » بوجو   » و تماما »  » ماقم � 
.دنا هدش 

زا یئزج  نمؤم  يایؤر  هک  تسا  تهج  نیدـب  دـنا و  یهلا  یحو »  » يا هنوگ  قداص _  ياهایؤر  همه  هکلب  یهلا _  ناربمایپ  يایؤر  � 
.تسا هدش  هدرمش  تّوبن  ءزج  داتفه 

و هتفای ، لامک  دـنمجرا و  ییاهناسنا  نانآ  .تسا  یهلا  ناگدـنب  اب  هتـسیاش  راتفر  وکین و  قـالخا  یهلا  ناربماـیپ  ّمهم  ياـهیگژیو  زا  � 
تیبرت ناـنآ  .تسا  رود  ناـشتحاس  زا  یگدولآ  یتشز و  يدـب و  هنوگ  ره  .دنتـسه و  یگیاـم  نارگ  يراوگرزب و  یلاـع  ياـه  هنومن 

.دنا هتشگ  بّدؤم  وا  بادآ  هب  همه  دنّقح و  ناگتفای 

تالاؤس

.دیربب مان  ار  تمصع _  ملع و  زا  ریغ  ناربمایپ _  ياه  یگژیو  زا  دروم  دنچ  . 1

.دیسیونب ار  قلخ  رب  یهاوگ  تداهش و  يارب  مزال  تامدقم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ثیدح  ساسا  رب  . 2

؟ تسانعم هچ  هب  میرم  ترضح  يافطصا  تسا ؟ هدوب  يربمایپ  زین  نانز  نایم  رد  ایآ  . 3
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؟ دمآ یم  دیدپ  يروذحم  هچ  دندوب  رشب  سنج  زا  ریغ  یسنج  زا  ناربمایپ  هچنانچ  . 4

.دیسیونب ار  ناربمایپ  يالتبا  ياه  تمکح  زا  یخرب  . 5

ریسفت ار  ....ءایبنالا » هلزنم  یه  همامالا  ّنا   » تیاور دیهد و  حیضوت  دنتـسه ؟ تعاط » بوجو   » ماقم ياراد  یهالا  ناربمایپ  همه  ایآ  . 6
.دینک

.دیسیونب ار  ءایصوا  ءایبنا و  يایؤر  ندوب  تسار  ّتلع  . 7

.دیربب مان  ار  قالخا  مراکم  زا  دروم  دنچ  . 8

؟ تسیچ تایاور  رظن  زا  قالخا  ساسا  هشیر و  . 9
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ناربمایپ تخانش  ياههار  مهدزاود : سرد 

هراشا
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 : هراشا

ار درخ  لقع و  شقن  ددرگ و  انـشآ  ناربمایپ  تخانـش  ياههار  زا  یخرب  اب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راـظتنا  وجـشناد  زا 
.دنک نییبت  ار  یبن  ياعدا  قدص  رب  نآ  تلالد  هوحن  دنادب و  ار  هزجعم  موهفم  دسانشب ، یهالا  ناربمایپ  تخانش  رد 

درخ لقع و  . 1

نآ ناوتب  هک  تسین  يرما  اعّدا  نیا  تسا  نشور  .تسا  ناحبس  يادخ  اب  یّصاخ  طابترا  یعّدم  هک  تسا  یـسک  لوسر  یبن و  میتفگ 
کی هک  اـجنآ  زا  .دنـشاب و  هتـشاد  يروضح  ملع  نآ  هب  همه  هک  تسین  یناـگمه  ینادـجو  روما  زا  زین  .درک و  كرد  ّساوـح  اـب  ار 
تهج نیمه  هب  .دوب  دهاوخ  لاحم  ناحبس  دنوادخ  تخانش  نودب  تّوبن  تخانش  سپ  تسا  لاعتم  دنوادخ  رما  نیا  رد  هّیـضق  فرط 

تفرعم یلاعت  يادخ  تفرعم  نودب  دـبلط و  یم  ار  وا  دوخ  تفرعم  ناحبـس  دـنوادخ  زا  تسخن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  هک  تسا 
.درامش یم  نکمم  ان  يرما  ار  یهلا  ناربمایپ 

َکَِّیبَن ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  َْکفِرْعَأ  َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا 
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(1) .طَق ُْهفِرْعَأ  َْمل  َکَِّیبَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف 

هب ار  تربمایپ  ادنوادخ  .تخانش  مهاوخن  ار  وت  یناسانشن  نم  هب  ار  شیوخ  سفن  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  شیوخ  سفن  ادنوادخ 
.تخانش مهاوخن  ًالصا  ار  وا  یناسانشن  نم  هب  ار  تربمایپ  رگا  هک  ناسانشب  نم 

هنامیکح شیاهراک  همه  .درادن  شیوخ  قلخ  هب  یتهابـش  هنوگچیه  تساّربم و  صقن  هنوگ  ره  زا  دنوادخ  هک  دناد  یم  سانـش  ادخ 
نیرت و هزیکاپ  زا  دیاب  وا  ناروآ  مایپ  نالوسر و  هک  دناد  یم  کین  هلیـسو  نیدب  .دـنز  یمن  رـس  وا  زا  یتشز  دـب و  راک  چـیه  تسا و 
.دنک و یم  کیدزن  یهلا  ناربمایپ  تفرعم  هب  ار  ناسنا  تّوبن  تلاسر و  ماقم  تقیقح  تخانش  نیاربانب  .دنـشاب  هدوب  اه  ناسنا  نیرترب 

ملاس بوخ و  يا  هشیر  تلاصا و  زا  دـیاب  دوش و  هدولآ  هانگ  تشز و  راک  هب  دـیابن  زگره  یماقم  نینچ  یعّدـم  هک  دـناد  یم  ناـسنا 
: دیامرف یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .دشابن  ناوتان  زجاع و  مدرم  یتیبرت  یملع و  تالکشم  ّلح  زا  هدوب ، رادروخرب 

.شتلاسر هب  ار  لوسر  دیسانشب و  ادخ  هب  ار  ادخ 

(2) .َهلاَسِّرلِاب َلوُسَّرلا  ِهَّللِاب َو  َهَّللا  اُوفِرْعا 

قداص ماما  ور  نیا  زا  .دـنک  یم  راومه  وا  رب  ّدـح  نیا  رد  ار  ربمایپ  تخانـش  هار  دـنک و  یم  ییاـمنهار  رما  نیا  هب  ار  وا  ناـسنا  لـقع 
 : دروآ یم  رامش  هب  مدرم  وا و  نایم  یتّجح  زین  ار  لقع  هتسناد و  دنوادخ  ياهتّجح  ار  یهلا  ناربمایپ  مالسلا ) هیلع  )

(3) .ُلْقَْعلا ِهَّللا  َْنَیب  ِداَبِْعلا َو  َْنَیب  امَِیف  ُهَّجُْحلا  ُِّیبَّنلا َو  ِداَبِْعلا  یَلَع  ِهَّللا  ُهَّجُح 

.تسا لقع  ادخ  ناگدنب و  نیب  تّجح  تسا و  ناگدنب  رب  ادخ  تّجح  یبن 

رادروخرب لقع  رون  زا  ات  ناسنا  نیمه  یلو  .دـننک  ماـمت  اـه  نآ  رب  ار  وا  تّجح  اـت  دـنک  یم  ثوعبم  قلخ  ناـیم  رد  ار  شناربماـیپ  وا 
زا ار  نیتسار  تّجح  دناوت  یمن  دشابن ،

یفاک 1/342. - . 1
.270 راونالاراحب 3 / 285 ؛ دیحوت /  یفاک 1/85 ؛ - . 2

یفاک 1/25. - . 3
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هک تسناد  دهاوخ  دناسانش ، وا  هب  ار  دوخ  دنوادخ  هکنآ  زا  دعب  شیوخ ، لقع  ییامنهار  تلالد و  اب  اهنت  .دهد و  صیخشت  نیغورد 
ضرع مالـسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا هب  دـیوگ  یم  تیّکـس  نبا  .زادرپ  غورد  یناـسک  هچ  دنیوگتـسار و  شیوخ  ياـعّدا  رد  یناـسک  هچ 

 : دومرف تسیچ ؟ قلخ  رب  دنوادخ  تّجح  زورما  مدرک 

(1) .ُهبِّذَُکیَف ِهَّللا  یَلَع  ُبِذاَْکلا  ُُهقِّدَُصیَف َو  ِهَّللا  یَلَع  ُقِداَّصلا  ِِهب  ُفَْرُعی  ُلْقَْعلا 

دوش و یم  هتخانش  مه  ادخ  رب  وگغورد  دریگ و  یم  رارق  قیدصت  دروم  دوش و  یم  هتخانـش  ادخ  رب  وگتـسار  نآ  هطـساو  هب  هک  لقع 
.دریگ یم  رارق  بیذکت  دروم 

تّوبن و تقیقح  ناوـت  یمن  نآ  اـب  یلو  .تسا  زاـسراک  دـیفم و  نازادرپ  غورد  زا  نیتـسار  ناربماـیپ  صیخـشت  رد  ناـسنا  لـقع  سپ 
زا هجرد  نیا  هب  دهاوخ  یم  هک  یسک  دسر  یم  رظن  هب  .تفای  هار  یهلا  نالوسر  ناربمایپ و  يدوجو  تقیقح  هب  تخانش و  ار  تلاسر 

مکحم وا  يوریپ  هب  ار  تّمه  رمک  دنک ؛ یم  ییامنهار  نیتسار  ربمایپ  هب  ار  وا  درخ ، لقع و  هک  هاگنآ  دیاب  دـسرب ؛ یهاگآ  تخانش و 
رد هشیمه  دنکن و  یچیپ  رـس  وا  نخـس  زا  هجو  چیه  هب  و  دهد ؛ ناماس  وا  ياه  هدومرف  هیاپ  رب  ار  شیوخ  راتفر  لامعا و  همه  و  دنک ؛

تفرعم یلاع  تاجرد  هب  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  اریز  .دـشاب  راوتـسا  مدـق و  تباث  وا  يربنامرف  تعاطا و 
 : دیامرف یم  ناحبس  يادخ  .درک  دهاوخ  لیان 

(2) .آَقدَغ آءاَم  مُهاَنیَقْسَال  هَقیرّطلا  یَلَع  اُوماَقَتسا  َول  نَأَو 

.مینک یم  باریس  اراوگ  بآ  زا  ار  نانآ  دنشاب  راوتسا  هار  رب  رگا  هکنیا  و 

لاعتم دنوادخ  هب  دشاب  رتشیب  شیربنامرف  تعاطا و  سک  ره  هک  تسا  یهیدب 

.342 راونالاراحب 75 / یفاک 1/24 ؛ - . 1
ًاریثک ًاـملع  مهاـنقذال   :» دومرف هیآ  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 16 ( / 72) نـج - . 2

(. ناهرب 8/139 ریسفت  راونالاراحب 24/29 ؛ 703 ؛ تایآلا /  لیوأت   ) مالسا مهیلع  همئألا  نم  هنوملعتی 
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زین لقع  هک  تسا  يا  هویش  نیا  .ینامسج و  یناکم و  برق  هن  تسا  یتفرعم  برق  ادخ  هب  برق  هک  تسا  مولعم  .دوب  دهاوخ  رتکیدزن 
راتفر و لمع و  شیوخ  نازومآ  شناد  تیبرت  ماقم  رد  هک  تفای  ناوت  یمن  ار  یلقاع  ّیبرم  چـیه  اریز  .دـنک  یم  دـییأت  ار  نآ  ًـالماک 

.دنکن ظاحل  هدنیآ  میلاعت  رد  ار  اه  نآ  راکتشپ  تماقتسا و 

.تسا و ّرثؤم  يّدـح  ات  يرطف  تفرعم  هب  هّجوت  اب  یهلا  ناربماـیپ  تخانـش  رد  یناـسنا  درخ  لـقع و  هک  دـیدرگ  نشور  بیترت  نیدـب 
ینطاب تّجح  ار  لقع  شیوخ و  يرهاظ  تّجح  ار  نانآ  هداد و  رارق  ناربمایپ  راـنک  رد  ار  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدـب 

.تسا هدروآ  رامش  هب  دوخ 

قباس ناربمایپ  یفّرعم  صیصنت و  . 2

، یللع رطاخ  هب  یهلا  ياهتّجح  اهنامز  زا  يا  ههرب  رد  هکنیا  زج  .دوب  دهاوخن  هدوبن و  یلاخ  لاعتم  دنوادخ  تّجح  زا  هاگ  چـیه  نیمز 
نایم رد  تّوبن  راـثآ  هدوب و  رارق  رب  هراومه  ناراوگرزب  نآ  ناـیم  ثراوت  تیاـصو و  زین  اـه  ناـمز  نآ  رد  دـنا ؛ هدوب  ناـهنپ  مدرم  زا 

.تسا هتشگ  یم  تسد  هب  تسد  ناشیا 

هیلع  ) نانمؤمریما .دندرک  یم  یفرعم  ناشیاهتّما  هب  ار  نانآ  هداد ، ربخ  يدـعب  ناربمایپ  زا  نیـشیپ  ناربمایپ  ًالومعم  اهنیا ؛ همه  رب  هوالع 
 : دیامرف یم  مالسلا )

(1) .هَْلبَق ْنَم  ُهَفَّرَع  ٍِرباَغ  ْوَأ  ُهَدَْعب  ْنَم  َُهل  َیِّمُس  ٍِقباَس  ْنِم 

.تسا هدش  هدناسانش  نیشیپ  طّسوت  هک  نیسپ  ربمایپ  هدش و  هدیمان  نیسپ  ربمایپ  وا  يارب  هک  نیشیپ  يربمایپ 

میرک نآرق  .دنتخانـش  یم  شیوخ  نادـنزرف  نوچمه  ار  هدـنیآ  ربمایپ  اـه  تّما  هک  تسا  هدیـسر  یم  يّدـح  هب  یهاـگ  یفّرعم  نیا  و 
 : دیامرف یم  مالسا  ربمایپ  هرابرد 

.60 راونالاراحب 11 /  1 ؛ هبطخ /  هغالبلا ، جهن  - . 1
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(1) .َنوُمَْلعَی ْمُهَو  َّقَحلا  َنوُُمتْکََیل  ْمُْهنِم  ًاقیِرَف  َّنِإَو  ْمُهَءاْنبَأ  َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِکلآ  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

عالّطا دوجو  اب  اه  نآ  زا  یهورگ  انامه  دنسانش و  یم  ار  دوخ  نارسپ  هک  روطنامه  دنـسانش  یم  ار  وا  میداد  ناشیارب  باتک  هک  نانآ 
.دننک یم  نامتک  ار  نآ  قح  زا 

ریگ نماد  اهنت  لکشم  نیا  .دنتشادن و  هدنیآ  ربمایپ  تخانش  رد  یلکشم  دندوب ، طابترا  رد  یهلا  ججح  ناربمایپ و  اب  هک  یناسک  سپ 
يدرف تّوبن  ياعّدا  اـب  هک  یماـگنه  ریزگاـن  یناـسک  نینچ  .دـنبای  یهاـگآ  يربماـیپ  ندـمآ  زا  دنتـسناوتن  یللع  هب  هک  تسا  یناـسک 

رکذ نیغورد  زا  نیتسار  ناربمایپ  صیخـشت  يارب  هک  ییاه  کحم  اـب  ار  وا  ياـعدا  هکنیا  زج  دنتـشادن  يا  هراـچ  دـندش  یم  وراـیور 
.دننک نییعت  وا  ربارب  رد  ار  شیوخ  هفیظو  هداد ؛ رارق  یسررب  دروم  ّتقد  هب  هدش ،

( هزجعم  ) هنّیب هیآ  . 3

دای هزجعم »  » ناونع هب  تسا ، هدرک  داجیا  شناربماـیپ  دـییأت  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  يا  هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  زا  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدش  دای  اه  نآ  زا  ...و  هنّیب »  » و هیآ »  » ناونع هب  هکلب  .تسا  هدشن 

(2) .ٍتانِّی ٍتایآ َب_ َعِْست  یسُوم  اْنیَتآ  ْدََقلَو 

.میدرک اطع  نشور  هیآ  ُهن  ار  یسوم  قیقحت  هب  و 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترضح  نابز  زا  و 

(3) .ْمُکِّبَر ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُْکتَءاج  ْدَق 

.تسا هدمآ  نشور  یلیلد  ناتراگدرورپ  يوس  زا 

.146 ( / 2) هرقب - . 1
.101 ( / 17) ءارسا - . 2
.105 ( / 7) فارعا - . 3
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 : دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

(1) .ِهّللا ِنذِإ  ّالِإ ِب_ ٍهَیِآب  َِیتْأَی  ْنَأ  ٍلوُسَِرل  َناک  امَو 

.دروایب ادخ  نذا  نودب  يا  هیآ  هک  درادن  ار  نآ  ناوت  یلوسر  چیه 

نیا زا  یلیخ  هک  تسا  نشور  اریز  .تسا  هدوبن  ییامن  تردق  زیجعت و  اهراک  نیا  داجیا  زا  فدـه  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  ریباعت  نیا 
تروص نانآ  ياه  هتـساوخ  تباجتـسا  يارب  یهلا و  ناربمایپ  هب  ناگدـنورگ  نانمؤم و  بلق  نانیمطا  تهج  هب  هداعلا  قراخ  ياهراک 

ادـیپ ققحت  اه  نآ  نانیمطا  نتخاس  راوتـسا  نامیا و  ماکحتـسا  يارب  ناربماـیپ و  دوخ  تساوخ  هب  اـه  نآ  زا  یخرب  هکلب  .تسا  هتفرگ 
؛ دهد ناشن  وا  هب  ار  ناگدرم  يایحا  ّتیفیک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  هک  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  نایرج  رد  .تسا  هدرک 

.ددرگ نئمطم  ملد  مهاوخ  یم  یلو  ارچ ؛ دهد : یم  باوج  شترضح  يرادن ؟ نامیا  وت  رگم  دیامرف : یم  لاعتم  دنوادخ 

(2) .ِیْبلَق َِّنئَمْطَی  ْنِک ِل_ _ لَو یَلب  َلاق  نِمُْؤت  َْملَوَأ  َلاق  یتْوَملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمی  _ ِهاْربِإ َلاق  ذِإَو 

، ارچ تفگ : يدرواین ؟ نامیا  ایآ  دومرف : .ینک  یم  هدـنز  هنوگچ  ار  ناگدرم  هک  هد  ناشن  ارم  اراگدرورپ  تفگ : میهاربا  هک  هاگنآ  و 
.دوش نئمطم  ملد  هکنیا  يارب  یلو 

تراشب مالـسلا ) هیلع   ) ییحی ترـضح  دـّلوت  هب  ار  وا  یهلا  ناگتـشرف  یتقو  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) اـّیرکز ترـضح  هراـبرد 
خساپ رد  لاعتم  دنوادخ  تسا !؟ ازان  مرسمه  ما و  هدش  ریپ  هک  یتروص  رد  مدرگ  دنزرف  بحاص  نم  دوش  یم  هنوگچ  تفگ : دنداد ؛

یم دنوادخ  .دـنک و  یم  تساوخرد  هیآ »  » یلاعت يادـخ  زا  لاح  نیا  رد  اّیرکز  ترـضح  .تساناوت  يراک  ره  رب  تیادـخ  دومرف : وا 
.ییوگب نخس  یناوت  یمن  هراشا  زمر و  هب  زج  مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  وت  هیآ » : » دیامرف

.38 ( / 13) دعر - . 1
.260 ( / 2) هرقب - . 2
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(1) .ًاْزمَر ّالِإ  ٍماّیَأ  َهَثالَث  َساّنلا  َمِّلَک  ّالَأ ُت_ َُکتَیآ  َلاق  ًهَیآ  ِیل  ْلَعْجآ  ِّبَر  َلاق 

.زمر هب  رگم  تفگ  یناوتن  نخس  مدرم  اب  زور  هس  هک  تسا  نیا  وت  هیآ  تفگ : .هد  رارق  نم  يارب  يا  هیآ  اراگدرورپ ، تفگ :

نامیا و میکحت  يارب  همه  نوعرف ، نارحاس  ربارب  رد  اصع  زا  هدافتسا  زج  لیئارسا  ینب  ربارب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  تایآ 
راکذت و رب  هوالع  دندوب  هتخاس  نارحاس  هچنآ  همه  ندیعلب  رام و  هب  اصع  لیدبت  رد  تسا  هتفرگ  تروص  لاعتم  دـنوادخ  هب  راکذـت 

.تسا هدوب  راکرد  مه  نوعرف  نارحاس و  زیجعت  راگدرورپ ، تردق  هب  هّبنت 

تروص نارگید  نتفرگ  تربع  ناشناربمایپ و  تاروتـسد  ماکحا و  هب  نانمؤم  ندرک  دـنبیاپ  يارب  ناربماـیپ  تازجعم  تاـیآ و  یهاـگ 
.دنا هدوب  هنوگ  نیا  زا  ناربمایپ  تایآ  هنیرتشیب  تفگ  ناوت  یم  .تسا  هتفرگ  یم 

(2) .ًافیِوَْخت ّالِإ  ِتایآلِاب  ُلِسُْرن  امَو 

.میتسرف یمن  ندناسرت  يارب  زج  ار  تایآ  ام 

نارگید يارب  هیآ »  » ناونع هب  دوش  یم  هدـنز  هرابود  ندرم  لاس  دـص  زا  دـعب  هک  ار  ایمرا  اـی  ریزع  ترـضح  ناـیرج  لاـعتم  دـنوادخ 
 : دنک یم  وگزاب 

(3) .ِساّنِلل ًهَیآ  َکَلَعْجَِنلَو 

.میهد رارق  مدرم  يارب  هیآ  ار  وت  هکنیا  ات  و 

.دنک یم  دای  شیوخ  تمحر  تردق و  زا  يا  « هیآ  » ناونع هب  ردپ ، نودب  یسیع  ترضح  ّدلوت  زا  نینچمه 

(4) .اَّنِم هَمْحَرَو  ِساّنِلل  ًهَیآ  هَلَعْجَِنلَو 

.10 ( / 19) میرم ك.ر : 41 و  ( / 3) نارمع لآ  - . 1
.59 ( / 17) ءارسا - . 2
.259 ( / 2) هرقب - . 3

.21 ( / 19) میرم - . 4
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.میهد رارق  نامدوخ  زا  تمحر  مدرم و  يارب  هیآ  ار  وا  هکنیا  ات  و 

هب ار  یهلا  تایآ  دـندرک و  یم  بیذـکت  ار  اـه  نآ  هدـیزرو ، تفلاـخم  ناـنآ  اـب  هک  ار  ناربماـیپ  ياـهتّما  هنیرتشیب  ناحبـس  دـنوادخ 
يارب یهّبنت  رّکذـت و  دـشاب و  نارگید  يارب  يدـنپ  تربع و  ات  هتخاس  كاله  شیوخ  بضغ  رهق و  تایآ  اـب  دـنتفرگ ؛ یم  دنخـشیر 

.دننک یم  دای  ار  نانآ  ياه  هصق  هک  یناسک 

دای ییامنهار و  یتیاده و  هبنج  رتشیب  دنک ، یم  داجیا  شناربمایپ  دـییأت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  نیا ، ربانب 
تـسا نایم  رد  يّدـحت  زیجعت و  هک  مه  يدراوم  رد  یتح  هکلب  .يّدـحت  هزرابم و  ییامن و  تردـق  زیجعت و  ات  دراد  تلـالد  يروآ و 

یتقو يروآ  دای  تمالع و  هیآ و  اریز  .نارکنم  نافلاخم و  بوکرس  ات  تسا  نآ  ندوب  هیآ »  » یتلالد و یتیاده و  هبنج  ساسا  لصا و 
.دسرب دنیآ ، یم  آدعب  هک  ییاهناسنا  هب  ای  دنشاب  هتشاد  دوجو  ییاهناسنا  هک  دراد  انعم 

دـشاب نیا  نآ  ّتلع  دسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدـمآ  هزجعم »  » هژاو هیآ »  » ياج هب  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  زا  یخرب  رد  هاگ 
.تسا ناوتان  زجاع و  اه  نآ  ریاظن  ندروآ  اهراک و  نآ  اب  هلباقم  زا  رـشب  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  لعف  یهلا  ناربمایپ  تایآ »  » همه هک 
تلاسر تّوبن و  یتسار  تقادـص و  يارب  ندوب  هناشن  و  هیآ »  » نامه یلـصا  دوصقم  روظنم و  زین  رما  نیا  رد  میتفگ _  هک  نانچ  اّما _ 

یم دندش ، یم  هجاوم  ناربمایپ  اب  یتقو  نافلاخم  هک  تسا  هتفر  هراشا  بلطم  نیا  هب  يدایز  تایآ  رد  هک  روطنامه  .تسا  نآ  یعّدـم 
 : دنتفگ

(1) .َنی _ ِقِداّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  اِهب  ِتْأَف  ٍهَیِآب  َْتئِج  َْتنُک  ْنِإ 

.یتسه نایوگتسار  زا  رگا  روایب  ار  نآ  يروایب  يا  هیآ  یناوت  یم  رگا 

(2) .َنی _ ِقِداَّصلا َنِم  َْتنُک  ْنِإ  انُدِعَت  اِمب  اِنتْأَف 

.یهد یم  هدعو  هک  ار  نآ  روایب  ام  هب  ینایوگتسار  زا  رگا 

.154 ( / 26) ءارعش ك.ر : 106 و  ( / 7) فارعا - . 1
.29 ( / 29) توبکنع ك.ر : 22 و  ( / 46) فاقحا 32 ؛ (/ 11) دوه - . 2
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دنک یم  لاؤس  هدومرف ، اطع  شناربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هزجعم  ّتلع  هرابرد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  ریـصب  وبا 
:

؟ َهَزِجْع _ُ ْملا ُمُکاَطْعَأ  ُهَلُسُر َو  ُهَءاَِیْبنَأ َو  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَطْعَأ  ٍهَّلِع  ِّيَِأل 

؟ تسیچ نالوسر  ناربمایپ و  امش و  هب  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  هزجعم  ياطعا  لیلد 

.تسا تمالع »  » نآ هک  دنک  یم  دیکأت  یلو  درب  یم  راکب  ار  هزجعم »  » هژاو هکنیا  اب  باوج  رد  ترضح 

ْنِم ِقِداَّصلا  ُقْدِـص  ِِهب  َفَْرُعِیل  ُهَجَجُح  ُهَلُـسُر َو  ُهَءاَِـیْبنَأ َو  اَّلِإ  اَـهیِطُْعی  اـَل  ِهَِّلل  ٌهَماَـلَع  ُهَزِجْع  _ُ ْملا ِِهب َو  یَتَأ  ْنَم  ِقْدِـص  یَلَع  اًـلِیلَد  َنوُکَِیل 
(1) .ِبِذاَْکلا ِبِذَک 

نالوسر و ناربمایپ و  هب  رگم  ارنآ  دـنک  یمن  اـطع  هک  تسادـخ  يارب  یتمـالع  هزجعم  .دـشاب  نآ  هدـنروآ  قدـص  رب  لـیلد  هکنیا  اـت 
.دوش هتخانش  وگغورد  غورد  زا  وگتسار  یتسار  نآ  هطساو  هب  ات  شیاهتّجح 

روطنامه .تسا و  وا  تفرعم  لاعتم و  دـنوادخ  دوجو  رب  ینیوکت  تایآ  تلالد  نوچمه  تّوبن  ياـعّدا  قدـص  هب  هزجعم  تلـالد  سپ 
تـسا نشور  اریز  .تسا  رارق  نیا  زا  رما  مه  ناربمایپ  تایآ  دروم  رد  دنراد  يروآدای  راکذت و  هبنج  طقف  ادخ  تفرعم  رد  اه  نآ  هک 

يوس زا  تلاسر  تّوبن و  یعّدم  يدرف  یتقو  سپ  .درادن  یموهفم  انعم و  ناحبـس ، دـنوادخ  تفرعم  نودـب  یهلا  ناربمایپ  تفرعم  هک 
لماک یتقو  هّبنت  يروآدای و  نیا  .تسا و  وا  تفرعم  يروآ  دای  لاعتم و  دنوادخ  هب  نداد  هّجوت  وا  یلـصا  هفیظو  دوب ؛ لاعتم  دنوادخ 

.دیامن زاربا  راهظا و  دوخ  نابطاخم  يارب  ار  یهلا  تایآ  زا  يا  هیآ  دناوتب  یبن  لوسر و  هک  دوش  یم 

هدنز هک  تسناد  دیاب  یلو  .دندرگ  یم  میلـست  یخرب  دنراد و  دانع  یخرب  دـنا ؛ نوگانوگ  یهلا  تایآ  ربارب  رد  نابطاخم  تسا  مولعم 
یناسنا و لوقع  ياهجنگ  هراثا  اهلد و  ندرک 

راونالاراحب 11/71. عیارشلا 1/122 ؛ للع  - . 1
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.تسا ناربمایپ  یساسا  مهم و  تایآ  تازجعم و  زا  يرطف  تفرعم  هب  وا  نداد  هّجوت 

رد هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  یثیدح  اه ، نآ  تازجعم  تایآ و  رد  نآ  ریثأت  ناربمایپ و  نامز  فالتخا  دروم  رد 
هللا تاولص  دّمحم  یـسیع و  یـسوم و  ترـضح  تایآ  ینوگانوگ  زا  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  تیّکـس  نبا  .تسا  دیفم  هنیمز  نیا 

 : دیامرف یم  هتسناد ، نآ  لیلد  ار  کی  ره  راگزور  نونف  مولع و  باوج  رد  ترضح  .دنک  یم  لاؤس  مهیلع 

اَم ُُهْلثِم َو  ْمِهِعْـسُو  ِیف  ْنُکَی  َْمل  اَِمب  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ْمُهاَتَأَف  َرْحِّسلا  ِهِرْـصَع  ِلْهَأ  یَلَع  ُِبلاَْغلا  َناَک  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم َثََعب  اََّمل  َهَّللا  َّنِإ 
.ْمِْهیَلَع َهَّجُْحلا  ِِهب  َتَْبثَأ  ْمُهَرْحِس َو  ِِهب  َلَْطبَأ 

ْنُکَی َْمل  اَِمب  ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ْمُهاَتَأَف  ِّبِّطلا  َیلِإ  ُساَّنلا  َجاَتْحا  ُتاـَناَمَّزلا َو  ِهِیف  ْتَرَهَظ  ْدَـق  ٍْتقَو  ِیف  مالـسلا ) هیلع   ) یَـسیِع َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  َو 
.ْمِْهیَلَع َهَّجُْحلا  ِِهب  َتَْبثَأ  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  َصَْربَْألا  َهَمْکَْألا َو  َأَْربَأ  یَتْو َو  _َ ْملا ُ_ُم  َهل اَیْحَأ  اَِمب  ُُهْلثِم َو  ْمُهَْدنِع 

ِهَّللا ِْدنِع  ْنِم  ْمُهاَتَأَف  ...ماَلَْکلا  َبَطُْخلا َو  ِهِرْصَع  ِلْهَأ  یَلَع  ُِبلاَْغلا  َناَک  ٍْتقَو  ِیف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ًادَّمَُحم َثََعب  َهَّللا  َّنِإ  َو 
(1) ....مِْهیَلَع َهَّجُْحلا  ِِهب  َتَْبثَأ  ُ_ْم َو  َهلْوَق ِِهب  َلَْطبَأ  اَم  ِهِمَکِح  ِهِظِعاَوَم َو  ْنِم 

دروآ ار  يزیچ  ادخ  هیحان  زا  وا  سپ  دوب  بلاغ  وا  نامز  لها  رب  رحس  درک  ثوعبم  ار  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم هک  هاگنآ  دنوادخ  انامه 
یسیع دنوادخ  انامه  .درک و  مامت  اه  نآ  رب  ار  تّجح  درک و  لطاب  ار  اه  نآ  رحس  نآ  هطـساو  هب  دوب و  جراخ  ناوت  زا  نآ  دننام  هک 

دروآ ار  يزیچ  دنوادخ  هیحان  زا  سپ  دنتـشاد  تبابط  هب  زاین  مدرم  دوب و  هدش  عیاش  جلف  هک  درک  ثوعبم  یتقو  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  )
هب ار  یسیپ  ضرم  داز و  ردام  روک  درک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  نآ  اب  هک  دروآ  يزیچ  وا  دوبن و  اه  نآ  ناوت  رد  نآ  لثم  ندروآ  هک 

رب ار  تّجح  نآ  اب  داد و  یم  افش  ادخ  نذا 
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.درک یم  مامت  اه  نآ 

بلاغ مالک  ندناوخ و  هبطخ  نامز  نآ  لها  رب  هک  درک  ثوعبم  ینامز  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّمحم دـنوادخ  انامه  و 
.درک مامت  ار  تّجحو  درک  لطاب  ار  نانآ  راتفگ  اه  نآ  اب  هک  دروآ  ییاه  تمکح  ظعاوم و  ادخ  هیحان  زا  سپ  ...دوب 

نادـب نیاو  .تسا  هدوب  اهنامز  نآ  جـیار  مولع  توافت  فالتخا و  زا  فلتخم ، ياـهنامز  رد  ناربماـیپ  تاـیآ  ِینوگاـنوگ  هزیگنا  سپ 
تّجح و مامتا  رد  هدمآ  یم  هنیمز  نآ  رد  هک  يا  هیآ  هدش و  یم  فوطعم  رتشیب  یلئاسم  هب  ینامز  ره  رد  مدرم  هّجوت  هک  هدوب  تهج 

.تسا هدوب  رتّرثؤم  ناحبس  دنوادخ  يوس  هب  مدرم  هّجوت  يروآدای و 

ملع ناربمایپ و  تازجعم  . 4

یتسار ات  دزاس  یم  رهاظ  اه  نآ  تسد  هب  ار  نآ  ای  هدرک  اـطع  شناربماـیپ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هناـشن  هیآ و  هزجعم »  » میتفگ
ناشیاعّدا رد  نانآ  هک  دـنوش  یم  هّجوتم  ناربمایپ  یعیبطارف  ياـهراک  ندـید  اـب  ناـنآ  .دوش  نشور  مدرم  يارب  اـه  نآ  تّوبن  ياـعّدا 

يراک چیه  هک  ییادخ  .دنطابترا  رد  لاعتم  دنوادخ  اب  نانآ  هک  دنبای  یمرد  مدرم  اه  هناشن  و  تایآ »  » نیا هلیـسو  هب  اریز  .دـنا  قداص 
اب صاـخ  طاـبترا  یعّدـم  تقیقح  رد  اـیبنا  سپ  .تسوا  هدارا  موکحم  همه  یعیبـط  لـلع  بابـسا و  .دـبای و  یمن  قّـقحت  وا  هدارا  یب 

طاـبترا اـعّدا و  نیا  یتسار  يارب  هناـشن  نیرتهب  سپ  .تساهتردـق  مولع و  همه  زا  رتارف  ناـیاپ و  یب  شتردـق  ملع و  هک  دـنا  ییادـخ 
هلوقم ود  نیا  زا  یهلا  ناربمایپ  ياه  هناشن  تایآ و  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .تسا و  هداعلا  قوف  یتردـق  ملع و  هئارا  ادـخ ، اب  نتـشاد 

.دنا لاعتم  قح  تردق  ملع و  هناشن  اه  نآ  همه  هک  تفگ  ناوت  یم  عطق  روط  هب  سپ  .دنا 

هجیتن ار  رگ  هزجعم  میلاعت  ماکحا و  قدـص  ناوت  یمن  نآ  تاـبثا  اـب  هک  تسا  یعیبطارف  یتردـق  هناـشن  هزجعم »  » دـنیوگ یم  یـضعب 
تردـق لیلد  هظحل  کی  رد  دالوف  ندرک  بآ  ًالثم  تردـق _ ؛ هلوقم  زا  هزجعم  تسا و  ملع  هلوقم  زا  عقاو  اب  تقباـطم  نوچ  تفرگ ،

تّحصو مّنهج  تشهب و  ربمغیپ و  ادخ و  دوجو  رب  لیلد  اّما  تسا ؛ هداعلا  قراخ 
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همه هک  دـش  تاـبثا  یتـقو  اریز  .دوش  یم  یفتنم  دـش  هتفگ  هک  یناـیب  اـب  لاکـشا  نیا  تسین _  ناربماـیپ  میلاـعت  نیناوـق و  ماـکحا و 
تّحـص وا و  راـتفگ  قدـص  رگ ؛ هزجعم  ِیعیبـطارف  هنارک و  یب  شناد  يارب  يوق  يا  هنیرق  دـنا و  یهلا  ملع  هناـشن  ناربماـیپ  تازجعم 

نیقی و شناـبطاخم  .دوـش و  یم  ینیقی  یعطق و  ترخآ  اـیند و  یتـسه و  ناـهج  قیاـقح  اـب  دـنویپ  رد  شمیلاـعت  نیناوـق و  ماـکحا و 
.تسا هدمآ  دیدپ  طابترا  نیمه  زا  همه  یتسه  ناهج  هرابرد  وا  میلاعت  تاروتسد و  ماکحا و  هک  دننک  یم  نانیمطا 

يرطف تفرعم  يروآ  دای  لاعتم و  يادـخ  هب  ناسنا  نداد  هّجوت  یهلا  ناربمایپ  هفیظو  نیرتمهم  نیتسخن و  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هّتبلا 
مدرم م_ي زا  هدرک ، حرطم  ار  ناـشدوخ  تّوـبن  هک  تـسا  نآ  زا  دـعبو  .تساـهنآ  لوـقع  هـتفهن  ياـهجنگ  هراـثا  ناحبـس و  يادـخ 

يادخ تفرعم  نودب  یبن  تّوبن  تفرعم  میتفگ _  هکنانچ  .دـننک و _  لمع  هدروآ ؛ ناشیادـخ  يوس  زا  هک  ییاهروتـسد  هب  دـنهاوخ 
وا يارب  هزجعم  هیآ و  ندروآ  دیدرگ  هّجوتم  یلاعت  يادخ  هب  یهلا  ناربمایپ  توعد  هب  هک  یـسک  سپ  .دنک  یمن  ادـیپ  قّقحت  ناحبس 

.نامیا تیبثت  يارب  ای  تسا و  تّجح  مامتا  يارب  ای 

تایاور نآرق و  رد  هک  یتازجعم  رد  لّمأت  هّجوت و  یکدـنا  اب  تسا  یهلا  ملع  هناشن  ناربمایپ  تازجعم  همه  هک  بلطم  نیا  تابثا  اـّما 
هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  يارب  میرک  نآرق  دننام  دنا ؛ یملع  زاجعا  یلک  روط  هب  اه  نآ  زا  یخرب  اریز  .دوش  یم  نشور  هدش ؛ لقن 

؛ دـنا ملع  هناشن  مه  رگید  یخرب  و  حیـسم ؛ ترـضح  يارب  دـنا  هدرک  هریخذ  ناشیاه  هناـخ  رد  مدرم  هچنآ  زا  راـبِخا  و  ملـس ) هلآ و  و 
گرزب و يرام  هب  اصع  ندومن  لیدـبت  گنـس و  زا  بآ  ندرک  يراج  ریذـپان و  هراچ  ياه  يرامیب  يافـش  ناگدرم و  ياـیحا  دـننام 

اریز .اهنآ  ریاظن  لاـثما و  ندز و  مهب  مشچ  کـی  رد  سیقلب  تخت  ندروآ  تاـناویح و  اـب  نتفگ  نخـس  هوک و  زا  رتش  ندروآ  نوریب 
هدش ملع  هب  دنتـسم  روما  نیا  مه  تایاور  تایآ و  رد  .ییاناوت و  تردـق و  ات  دـنک  یم  ادـیپ  قّقحت  ملع  اب  روما  نیا  هک  تسا  نشور 

فیـصوت باتک  زا  یملع  نتـشاد  هب  دروآ  ار  سیقلب  تخت  ندز  مهب  مشچ  کـی  رد  هک  ار  اـیخرب  نب  فصآ  نآرق  .تردـق  هن  تسا 
 : دنک یم 
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(1) .َُکفْرَط َْکَیلِإ  َّد  _ َتْرَی ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکی  _ ِتآ اَنَأ  ِباتِکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق 

رد مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  .مروآ و  یم  ینز  مهب  مشچ  هکنآ  زا  شیپ  ار  وا  نم  تـفگ : دوـب  باـتک  زا  یملع  وا  دزن  هـک  یـسک 
ار نیمز  تخاس  يراج  نابز  رب  هک  مظعا  مسا  ِفرح  هس  داتفه و  زا  فرح  کی  اب  فصآ  دیوگ : یم  ایخرب  نب  فصآ  ملع  حیـضوت 

.دینادرگزاب تسخن  لاح  هب  هرابود  ار  هدش  هتفاکش  نیمز  سپس  درک و  رضاح  نامیلس  ترضح  دزن  ار  سیقلب  تخت  تفاکش و 

َسیِْقِلب َشْرَع  َلَواَنَتَف  ٍإَبَس  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  امَِیف  ُضْرَْألا  َُهل  ْتَقَرَْخناَف  ِِهب  َمَّلَکَتَف  ٌفْرَح  َفَصآ  َْدنِع  َناَک  ًافْرَح  َنوُْعبَـس  ٌهَثاََلث َو  ُمَظْعَْألا  ِهَّللا  ُمْسا 
(2) .ْنیَع ِهَفْرَط  ْنِم  َّلَقَأ  ِیف  ُضْرَْألا  ِتَطَسَْبنا  َُّمث  َنامیَلُس  َیلِإ  ُهَرَّیَص  یَّتَح 

وا يارب  ابـس  وا و  نیب  نیمز  درک و  مّلکت  نآ  هبو  دوـب  نآ  زا  فرح  کـی  فـصآ  دزن  هک  تسا  فرح  هس  داـتفه و  ادـخ  مظعا  مسا 
.دمآ مهب  ندز  مهب  مشچ  کی  رد  نیمز  سپس  دروآ  نامیلس  دزن  تفرگ و  ار  سیقلب  تخت  وا  دش و  هتفاکش 

یم جالع  ار  یـسیپ  داز و  ردام  يروک  هدـنز و  ار  اه  هدرم  مظعا  مسا  فورح  زا  فرح  ود  اـب  زین  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع ترـضح  و 
 : درک

(3) .صَْربَْألا َهَمْکَْألا َو  اَمِِهب  ُئِْرُبی  یَتْوَْملا َو  اَمِِهب  ِییُْحی  َناَک  ِْنیَفْرَح َو  اَْهنِم  یَسیِع  یَطْعَأ  َو 

.داد یم  افش  ار  یسیپ  ضرمو  داز  ردام  روک  درک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  ود  نآ  اب  هک  داد  فرح  ود  اه  نآ  زا  یسیع  هب  و 

شمولع زا  یکی  و  هدرک ؛ یفرعم  ناوارف  شناد  يواح  ار  دوخ  تسا  مالسا  ربمایپ  دیواج  هزجعم  و  هیآ »  » هک زین  نآرق  رگید  يوس  زا 
رد تکرح  هب  ناگدرم و  اب  نتفگ  نخس  ار 

.40 ( / 27) لمن - . 1
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 : دنک یم  یفّرعم  نیمز  نتفاکش  اههوک و  ندروآ 

(1) .ًاعی _ ِمَج ُرمَألا  ِهِّلل  َْلب  یتْوَملا  ِِهب  َمِّلُک  ْوَأ  ُضرَألا  ِِهب  ْتَعِّط  ْوَأ ُق_ ُلابِجلآ  ِِهب  ْتَرِّی  ًانآُرق ُس_ َّنأ  َْولَو 

رما هکلب  دنیوگب  نخـس  نآ  اب  ناگدرمای  دوش  عیطقت  نآ  هطـساو  هب  نیمز  ای  دـنیآ  رد  تکرح  هب  اه  هوک  نآ  هطـساو  هب  نآرق  رگا  و 
.تسادخ يارب  زا  شا  همه 

.دهد یم  ماجنا  نآ  اب  ار  اهراک  نیمه  دوش  هداد  مه  ناوتان  یلیخ  کچوک و  يدوجوم  هب  ملع  نیا  رگا  تسا  مولعم 

مهدزاود سرد  هدیکچ 

.دنک یم  هاگآ  هدنیآ ، ربمایپ  تّجح و  زا  ار  شیوخ  راگزور  مدرم  يربمایپ  ره  .دنام و  یمن  یلاخ  تّجح  زا  هاگ  چیه  نیمز   �

، تازجعم هک  تسا  نآ  رما  نیا  تمکحو  هدش ؛ هدافتسا  هنّیب »  » و هیآ »  » نوچمه ییاه  هژاو  زا  هزجعم  هژاو  ياج  هب  میرک  نآرق  رد   �
باذع زا  ندیناسرت  و  یبلق ، نانیمطا  نامیا و  يرادیاپ  وا و  يروآدای  ناحبـس و  يادخ  هب  رـشب  نداد  هجوت  يارب  هک  دنا  یهلا  تایآ 

يارب هژاو  نیرتبـسانم  سپ  .نارگید  ندرمـش  ناوتان  ییامن و  تردـق  يارب  هن  دوش ؛ یم  هداد  ناربماـیپ  هب  رگید  ییاـه  هزیگنا  یهلا و 
.تسا هدش  هدرب  راکب  نآرق  رد  هک  تسا  ییاه  هژاو  نامه  رما  نیا  نایب 

هب لاعتم  دنوادخ  تخانش  زا  دعب  ناسنا  .تسا  ریذپ  ناکما  ناسنا  يارب  ناحبس  يادخ  تخانـش  هطـساو  هب  یهلا  ناربمایپ  تخانـش   �
رادرک و رد  ملاس و  ان  شا  هشیر  هک  یسک  دناد  یم  .دهد و  یم  صیخـشت  نازادرپ  غورد  زا  ار  نیتسار  نایعّدم  شیوخ  درخ  لقع و 

دشاب هزنم  كاپ و  دنوادخ  روآ  مایپ  لوسر و  دناوت  یمن  دراد ، دوجو  یتساران  شراتفر 

.31 ( / 13) دعر - . 1
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ات ددنبب  نانآ  زا  يوریپ  هب  تّمه  رمک  دیاب  رتشیب  تخانـش  يارب  دنک و  یم  تلالد  یهلا  نالوسر  تخانـش  هب  ّدح  نیا  ات  ار  وا  لقع  و 
.دنک راومه  وا ، ناگتشرف  ادخ و  هب  ار  شیوخ  بّرقت  هار  کین  رادرک  حلاص و  لامعا  اب 

.تسا هّجوت  دروم  نآ  ندوب  تمالع  هیآ و  هبنج  زین  هتفر  راک  هب  هک  اج  نآ  .دوش و  یم  تفای  تردن  هب  تایاور  رد  هزجعم  هژاو   �

رکذت و هک  تسا  هدوب  نیا  يارب  دـنک _  یم  تیاکح  اه  نامز  لئاسم  ینوگرگد  زا  هک  ناربمایپ _  تازجعم  تایآ و  ینوگانوگ   �
.دبای قّقحت  رت  لماک  هچ  ره  تّجح  مامتا  يروآ و  دای 

.تسه زین  وا  ملع  هناشن  هزجعم  هک  دوش  یم  مولعم  ّتقد  اب  یلو  تسا ، لاعتم  دنوادخ  تردق  هناشن  رهاظ  هب  هزجعم   �

تالاؤس

.دییامرف نییبت  ار  ادخ  تخانش  یبن و  تخانش  طابترا  . 1

.دیسیونب طوسبم  روط  هب  ار  هلاسّرلاب » لوسرلاو  هللااب  هللا  اوفرعا   » موهفم . 2

.دیسیونب نیتسار  ناربمایپ  صیخشت  رد  ار  لقع  شقن  . 3

.دیسیونب ار  ادخ _  تّجح  تخانش  ياههار  زا  یکی  ناونع  هب  قباس _ » ربمایپ  ّصن   » موهفم . 4

؟ تسیچ هنّیب »  » و هیآ »  » اب نآ  توافت  و  تسانعم ؟ هچ  هب  هزجعم » . » 5

.دیسیونب ار  دوش ، یم  داجیا  ناربمایپ  تسد  هب  هک  يا  هداعلا  قراخ  روما  تهج  . 6

.دیسیونب مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ثیدح  هب  هّجوت  اب  ار  فلتخم  ناربمایپ  تازجعم  ینوگانوگ  لیلد  . 7

.دیهد حیضوت  ود ؟ ره  ای  ناشیا  یهلا  تردق  ای  تسا  ناربمایپ  یهلا  ملع  هناشن  هزجعم » . » 8
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هصاخ توبن  مود : لصف 

هراشا
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نیشیپ ناربمایپ  مهدزیس : سرد 

هراشا
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 : هراشا

دادعت هب  عجار  نیـشیپ  ناربمایپ  زا  یهاگآ  حیحـص  عبنم  اب  ییانـشآ  نمـض  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
.دنک بسک  یتاعالطا  ناشیا  ياهباتک  ناربمایپ و  نابز  تغل و  مزعلاولوا ، ناربمایپ  ناربمایپ ،

نیشیپ ناربمایپ  تخانش  حیحص  عبنم  . 1

هللا یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  زا  هدیـسر  راثآ  رابخا و  میرک و  نآرق  نیـشیپ ، ناربمایپ  زا  یهاگآ  عالّطا و  يارب  حیحـص  عبنم  اهنت 
زا رود  هب  مادـک  چـیه  نیـشیپ  ناربمایپ  ياـهباتک  میرک  نآرق  ياـنبم  رب  اریز  .تسا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

تّجح سک  چـیه  يارب  میرک  نآرق  دـییأت  نودـب  ییاهنت و  هب  اه  نآ  زا  کی  چـیهو  .تسا  هدیـسرن  يزورما  رـشب  تسد  هب  فیرحت 
هدیـسر ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هب  ثراوت  هب  نیـشیپ  ناربمایپ  راثآ  مامت  هک  میدـقتعم  ام  نوچ  .تسین و 

( مالسلا مهیلع   ) ناموصعم میرک و  نآرق  هب  هعجارم  زج  يا  هراچ  ناشیاهیگژیو  تخانش  اهباتک و  ياوتحم  ندیمهف  يارب  سپ  تسا ؛
.میرادن

بتارم تاجرد و  ناربماـیپ  هک  دـش  هتفگ  دـیدرگ و  يا  هراـشا  ناربماـیپ  تواـفت  فـالتخا و  تاـهج  زا  یخرب  هب  تاـّیلک  شخب  رد 
اه نآ  زا  يدادعت  هک  دش  نایب  .دنراد و  فلتخم 
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عیارـش وریپ  یخرب  هدوب و  تعیرـش  ياراد  دوخ  اه  نآ  زا  يدادـعت  .دـندوب و  زین  تماما  ماقم  ياراد  تلاسر  تّوبن و  ماقم  رب  هوـالع 
تّوبن ّتیفیک  اهیگژیو و  زا  رگید  یخرب  هب  نانآ _  هرابرد  یلامجا  یّلک و  تاعالّطا  رب  هوالع  اجنیا _  رد  .دـنا  هدوب  رگید  ناربماـیپ 

 : دوش یم  هراشا  اه  نآ  تلاسر  و 

ناربمایپ دادعت  . 2

هب اه  نآ  زا  يرکذ  هک  دنتـسه  مه  ینالوسر  هک  هدش  حیرـصت  .تسا و  هدش  هدرب  مان  یهلا  ناربمایپ  زا  يدادـعت  اهنت  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدماین  نایم 

(1) .َْکیَلَع ْمُهْصُصْقَن  َْمل  ًالُسُرَو  ُْلبَق  ْنِم  َْکیَلَع  ْمُهانْصَصَق  ْدَق  ًالُسُرَو 

.میدرکن لقن  ار  اه  نآ  وت  رب  هک  ینالوسر  میدرک و  لقن  وت  رب  ار  اه  نآ  نیا  زا  شیپ  هک  ینالوسر  و 

، لیعامـسا طول ، میهاربا ، حلاص ، دوه ، سیردا ، حون ، مدآ ، زا : دنترابع  نانآ  و  هدمآ ؛ ربمایپ  شـش  تسیب و  مان  اهنت  میرک  نآرق  رد 
، ییحی اـّیرکز ، نامیلـس ، بّویا ، دوواد ، نوراـه ، یـسوم ، بیعـش ، فـسوی ، بوـقعی ، قاحـسا ، سنوـی ، ساـیلا ، لـفکلاوذ ، عـسیلا ،

 . (2) ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم یسیع و  دعولا ، قداص  لیعامسا 

 : دننام .تسا  هدش  دای  اه  نآ  زا  مهبم  تروص  هب  هک  دنا  هدوب  زین  يرگید  ناربمایپ 

(3) .ْمُهُّی _ َِبن ْمَُهل  َلاق 

.تفگ اه  نآ  هب  ناشربمایپ 

(4) .ٍهَیْرَق یلَع  َّرَم  يِذَّلاَک  ْوَأ 

.درک روبع  ییدابآ  رب  هک  یسک  دننام  ای 

.164 ( / 4) ءاسن - . 1
نآرق 7/358. مایپ  دیواج 10/133 ؛ روشنم  - . 2

.247 ( / 2) هرقب - . 3

.259 ( / 2) هرقب - . 4
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(1) .ِطابْسَألاَو َبوُقْعَیَو  _َق  حْسِإَو َلی  _ِع_ مْسِإَو َمی  _ ِهاْربِإ یلِإ  اَْنیَصوأَو 

.میدرک ّتیصو  طابساو  بوقعی  قاحسا و  لیعامسا و  میهاربا و  هب  و 

ربانب اه  نآ  دادـعت  .تسا و  هدوب  يربمایپ  ار  يا  هلیبق  ره  هک  تسا  لیئارـسا  ینب  لـیابق  ياـنعم  هب  طبـس  عمج  طابـسأ ،»  » رخآ هیآ  رد 
( _ مالـسلا هـیلع   ) بوـقعی ترـضح  نادـنزرف  زا  رفن _  هدزاود  دراد _  تلـالد  نآ  رب  مالــسلا ) مـهیلع   ) تـیب لـها  تاـیاور  هـچنآ 

(2) .تسا

 . (3) تسا هدرب  مان  ار  یهلا  ناربمایپ  زا  يرگید  دادعت  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دوواد  ّما  ياعد  رد 

(4) .دنرفن رازه  راهچ  تسیب و  دص و  یهلا  ناربمایپ  دادعت  هک  تسا  روهشم  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  رد 

(5) .تسا هدش  رکذ  رازه  راهچ  لهچ و  دص و  اه  نآ  دادعت  یتیاور  رد 

(6) تسا هدیدرگ  رکذ  لوسر  يدنا  دصیس و  یبن و  رازه  تسیب  دصیس و  رگید  یثیدح  رد 

(7) .رازه تسیب  دص و  رگید  یثیدح  رد  و 

مزعلاولوا ناربمایپ  . 3

یـسیع و یـسوم ، میهاربا ، حون ، زا : دنترابع  رفن و  جنپ  اه  نآ  هک  دـنراد  قاّفتا  همه  .تسین و  فالتخا  مزعلاولوا  ناربمایپ  دادـعت  رد 
(. مالسلا مهیلع   ) دّمحم

 : تسا فالتخا  ناونع  نیا  هب  نانآ  يراذگمان  هزیگنا  رد  یلو 

.163 ( / 4) ءاسن - . 1
راونالاراحب 36/284و312. 14و80 ؛  رثالا /  هیافک  ك.ر : - . 2

راونالاراحب 11/59 و 98/397. - . 3
راحبلا 9/506. هنیفس  كردتسم  ك.ر : راونالاراحب 11/30و32 و  - . 4

راحب 11/30. - . 5
.60 راحب 11 / - . 6
یفاک 1/224. - . 7
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(1) .تسا هدش  ناونع  نانآ  ندوب  تعیرش  بحاص  نآ  تمکح  تایاور  یخرب  رد 

(2) (. مالسلا مهیلع   ) تیب لها  یتسود  تیالو و  لامک  رگید  یخرب  رد 

(3) .سنا ّنج و  نیمز و  ياه  هنارک  هب  نانآ  ریگارف  ندش  ثوعبم  یخرب  رد 

(4) .لاعتم دنوادخ  هب  رارقا  رد  نتفرگ  یشیپ  رگید  یخرب  رد  و 

تسین و يدیدرت  دـنرادروخرب  الاب  یماقم  هجرد و  زا  نارگید  هب  تبـسن  دـنا و  یهلا  گرزب  ناربمایپ  زا  رفن  جـنپ  نیا  هکنیا  رد  سپ 
 : دیامرف یم  هدرک ؛ نایب  تحارص  هب  رگید  ناربمایپ  هب  تبسن  ار  اه  نآ  یملع  يرترب  تلیضف و  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(5) .ءاَِیْبنَْألا یَلَع  ِْملِْعلِاب  ِلُسُّرلا  َنِم  ِمْزَْعلا  ِیلوُأ  َلَّضَف  َهَّللا  َّنِإ 

.تسا هداد  يرترب  ناربمایپ  رب  ملع  هب  ار  مزعلاولوا  نالوسر  دنوادخ  انامه 

ناربمایپ نابز  نخس و  . 4

 : دنا هتفگ  نخس  شیوخ  موق  نابز  هژاو و  اب  ناربمایپ  همه 

(6) .ِهِمْوَق ِناِسِلب  ّالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَسْرَأ  امَو 

.شموق نابز  هب  رگم  میداتسرفن  یلوسر  چیه  ام  و 

یبرع نابز  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) دّمحم لیعامـسا و  بیعـش ، حلاص ، دوه ، هک  هدش  لقن  مالـسلا ) امهیلع   ) قداص ماما  نانمؤمریما و  زا 
(7) .دنتفگ یم  نخس 

دوواد یسوم ، بوقعی ، قاحسا ، نابز  ینایرس و  ار  مالسلا ) مهیلع   ) میهاربا حون و  سیردإ ، ثیش ، مدآ ، ترـضح  نابز  یتیاور  رد  و 
، حلاص دوه ، نابز  و  یناربع ، ار  مالسلا ) مهیلع   ) یسیع و 

راونالاراحب 11/34و56. - . 1
.35 راونالاراحب 11 / - . 2
.33 راونالاراحب 11 / - . 3
.35 راونالاراحب 11 / - . 4

راونالاراحب 2/205. 796 ؛ حئارجلاو 2 / جئارخلا  - . 5
.4 ( / 14) میهاربا - . 6
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 : تسا هدومرف  دعب  .تسا و  هتسناد  یبرع  ار  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم لیعامسا و  بیعش ،

(1) .دنا هدش  ثوعبم  نامز  کی  رد  طول  بوقعی و  قاحسا و  میهاربا و 

ناربمایپ ياهباتک  . 5

 : تسا راهچ  ودص  هدش  لزان  یهلا  ناربمایپ  رب  هک  ییاهباتک  دادعت  هک  هدش  لقن  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

ًهَفیِحَـص َو َنیِرْـشِع  َمیِهاَْربِإ  یَلَع  ًهَفیِحَـص َو  َنِیثاََلث  َسیِرْدِإ  یَلَع  ًهَفیِحَـص َو  َنیِـسْمَخ  ٍْثیَـش  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ٍُبتُک  َهََعبْرَأ  ٍباَتِک َو  َهَئاِم 
(2) .ناَقْرُْفلا َرُوبَّزلا َو  َلیِْجنِْإلا َو  َهاَرْوَّتلا َو  َلَْزنَأ 

لیجنا تاروت و  میهاربا و  رب  هفیحص  تسیب  سیردا و  رب  هفیحص  یس  ثیـش و  رب  هفیحـص  هاجنپ  .درک  لزان  باتک  راهچ  دص و  ادخ 
.درک لزان  ار  ناقرف  روبز و  و 

باتک نیا  .دندنازوس  ار  شباتک  هتشک و  ار  وا  هک  دنتشاد  يربمایپ  سوجم  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد 
(3) .دوب هدمآ  درگ  واگ  تسوپ  رازه  هدزاود  رد 

 : دراد هراشا  ناربمایپ  یخرب  باتک  هب  زین  نآرق 

(4) .ًارُوبَز َدُواد  اْنیَتآَو 

.میداد ار  روبز  دواد  رب  و 

َْنَیب اِمل  ًاقِّدَصُمَو  ٌرُونَو  ًيَدُـه  ِهی  َلی ِف_ _ ِجـْنِإلآ ُهاْنیَتآَو  ِهارْوَّتلآ  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  َمَیْرَم  ِْنبآ  یَـسی  _ ِِعب ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَقَو 
ًهَظِعْوَمَو ًيدُهَو  ِهارْوَّتلا  َنِم  ِْهیَدَی 

راونالاراحب 11/56. - . 1
راونالاراحب 74/72. 66 ؛ مارو 2 / هعومجم  523 ؛ لاصخلا 2 / - . 2

راونالاراحب 14/463. یفاک 3/161 و  - . 3
.163 ( / 4) ءاسن - . 4
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(1) .َنی _ ِقَّتُْمِلل

میداد ار  لیجنا  وا  هب  دوب و  هدننک  قیدصت  دوخ  يور  شیپ  ار  تاروت  هک  یلاح  رد  میدروآ  ار  میرم  نب  یـسیع  اه  نآ  راثآ  لابند  هب 
.دوب ناراگزیهرپ  يارب  هظعوم  تیاده و  دوب و  هدننک  قیدصتار  دوخ  زا  شیپ  تاروت  دوب و  رونو  تیاده  نآ  رد 

(2) .یَسُومَو میِهاربإ  فحص  ِیلوألا *  فحّصلا  یَِفل  اَذَه  ّنإ 

.یسوم میهاربا و  ياه  باتک  تسا  دوجوم  نیشیپ  ياهباتک  رد  نیا 

زین اه  باتک  نآ  ياوتحم  زا  يرادـقم  .تخانـش  لامجا  هب  تایاور  تایآ و  نیا  زا  ار  باتک  بحاص  ناربمایپ  ناوت  یم  بیترت  نیدـب 
ام .دروآ  تسد  هب  اه  نآ  زا  یلماک  عالّطا  ناوت  یمن  زگره  اّما  دوش  یم  هدـید  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم تایاور  نآرق و  تایآ  رد 

(3) .تسا ظوفحم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  دزن  اه  باتک  نآ  همه  لصا  هک  میدقتعم 

مهدزیس سرد  هدیکچ 

.تسا مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  راثآ  نآرق و  نیشیپ  ناربمایپ  ياهیگژیو  تالاح و  رابخا و  هب  ندیسر  يارب  حیحص  عبنم  اهنت  � 

هدـش نایب  زین  يرگید  دادـعت  تایاور  رد  .تسا و  هدـمآ  تحارـص  هب  میرک  نآرق  رد  یهلا  ناربماـیپ  زا  رفن  شـش  تسیب و  یماـسا  � 
.تسا

.تسا رازه  راهچ  تسیب و  دص و  یهلا  ناربمایپ  دادعت  هک  تسا  نآ  روهشم  � 

رد اهنت  فالتخا  .تسین  یفالتخا  دنا  مزعلاولوا  ناربمایپ  مالسلا ) مهیلع   ) دّمحم یسیع و  یسوم ، میهاربا ، حون ، ترـضح  هکنیا  رد  � 
.تسا ناونع  نیا  هب  نانآ  يراذگمان  تلع 

.46 ( / 5) هدئام - . 1
18و19. ( / 87) یلعا - . 2

یفاک 1/223_228. ك.ر : - . 3
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ص:187

( مالـسلا مهیلع   ) دّمحم و  لیعامـسا ، بیعـش ، حـلاص ، دوه ، نایم  نیا  زا  .دـنتفگ و  یم  نخـس  ناشموق  نابز  هب  یهلا  ناربمایپ  همه  � 
.دندوب نابز  برع 

تالاؤس

؟ تسیچ نیشیپ  ناربمایپ  زا  عالّطا  حیحص  عبنم  . 1

؟ تسا هدمآ  ناربمایپ  زا  نت  دنچ  مان  میرک  نآرق  رد  . 2

.دیسیونب ار  مزعلاولوا  ناربمایپ  مان  دادعت و  . 3

.دیسیونب ار  ناونع  نیا  هب  مزعلاولا  ناربمایپ  يراذگمان  ياه  هزیگنا  اه و  ّتلع  . 4

؟ دنا هتفگ  یم  نخس  ینابز  تغل و  هچ  اب  ناربمایپ  . 5

؟ تسا هدوب  باتک  دنچ  ناربمایپ  ياهباتک  دادعت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ثیدح  ساسا  رب  . 6

.دیسیونب مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تیاور  ساسا  رب  ار  نایسوجم  ربمایپ  باتک  تاّیصوصخ  . 7

.دیسیونب نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  ار  ناشیا  ياهباتک  مان  باتک و  بحاص  ناربمایپ  . 8
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مالسا ربمایپ  مهدراهچ : سرد 

هراشا
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 : هراشا

ربمایپ هک  دـنادب  ددرگ و  انـشآ  مالـسا  ربمایپ  تثعب  نامز  تایـصوصخ  اـب  سرد  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راـظتنا  وجـشناد  زا 
يانعم نینچمه  .تسا  رترب  دوخ  زا  شیپ  ناربمایپ  همه  زا  تسا و  هدـش  ثوعبم  ناهج  همه  رب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا
ناـشیا تعیرـش  یگنادواـج  تّوبن و  متخ  مالـسا ، ربماـیپ  تخانـش  ياـههار  دروم  رد  دـبایرد و  ار  مالـسا  ربماـیپ  ندوـب  یّما  تسرد 

.دشاب هتشاد  یهاگآ 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  نامز  . 1

راکشآ يروضح  مدرم  نایم  رد  یهلا  ياه  تّجح  هک  دیدرگ  ثوعبم  يربمایپ  هب  ینامز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ 
تّوبن و راثآ  .دوب و  هدنامن  يرثا  اه  نآ  نایم  رد  قالخا  تیبرت و  زا  .دندرب  یم  رس  هب  يربخ  یب  تلفغ و  رد  مدرم  .دنتـشادن  لاّعف  و 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما .دوب  هدنکرب  تخر  نانآ  نایم  زا  تلاسر 

(1) .مَْرب _ُ ْملا َنِم  ٍضاَِقْتنا  ِهَْنتِْفلا َو  َنِم  ٍضاَِرتْعا  ِلْهَْجلا َو  َنِم  ٍطاَِسْبنا  ِمَمُْألا َو  َنِم  ٍهَعْجَه  ِلوُط  ِلُسُّرلا َو  َنِم  ٍهَْرتَف  ِنیِح  یَلَع  ُهَلَسْرَأ 

.81 راونالاراحب 89 / 158 ؛ هبطخ /  هغالبلا ، جهن  60 ؛ یفاک 1 /  - . 1
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دوپ رات و  نتـسسگ  مه  زا  هنتف و  شرتسگ  یناداـن و  يریگارف  اـه و  تّما  ینـالوط  یگدز  باوخ  نـالوسر و  عاـطقنا  ماـگنه  هب  ار  وا 
.داتسرف اهتّیعقاو 

مه زا  قیاـقح و  فـیرحت  ینعی  مربـم ؛ ضاـقتنا  .یگدز و  باوـخ  ینعی  هعجه ؛ .نـالوسر  عاـطقنا  یتسـس و  فعـض و  ینعی  ترتـف ؛
.اهتیعقاو دوپ  رات و  نتسسگ 

یم راوخ  ار  نامیکح  نادنمـشناد و  دنتـسکش ، یم  ار  اـهتمرح  ناـمدرم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  تثعب  زا  شیپ 
 : دوب هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  تملظ  یلدروک و  یهاگآان و  لهج و  دندرمش و 

(1) .ٍهَْرفَک یَلَع  َنُوتوُمَی  ٍهَْرتَف َو  یَلَع  َنْوَیْحَی  َمیِکَْحلا  َنوُّلِذَتْسَی  َمیِرَْحلا َو  َنوُّلِحَتْسَی  ُساَّنلا 

یم رفک  رب  دـندرک و  یم  یگدـنز  ترتف  عاطقنا  رد  دندرمـش و  یم  راوخ  ار  میکح  دـندوب و  هدرب  نیب  زا  ار  اه  میرحو  اـهزرم  مدرم 
.دندرم

 : دیامرف یم  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب  نامز  فیصوت  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز ترضح 

لابند باتـش  هب  هک  یـسک  يارب  يا  هلعـشو  دنمزآ ؛ ره  يارب  بسانم  یتصرف  هدنماشآ و  ره  هعرج  دـیدوب ، شتآ  هاگترپ  بل  رب  امش 
نوبز هیام و  راوخ  .دیدیچ  یم  ناتخرد  گرب  .دیدیماشآ و  یم  هدیدنگ  ياهبآ  .دیدش و  یم  لام  دـگل  نارگید  ياپ  ریز  .دـشاب  نآ 

.دنروآ موجه  امش  هب  وس  ره  زا  مدرم  هک  دیتشاد  میب  نآ  زا  دیدوب و  ناوتان  و 

ربمایپ تثعب  ندوب  یناهج  . 2

مزعلاولوا ناربمایپ  هرابرد  یتیاور  رد  هچ  رگا  .دـشاب  یناـهج  وا  تثعب  هک  تفاـی  ناوت  یم  ار  يربماـیپ  رتمک  قح ، ناربماـیپ  ناـیم  رد 
و برغ ، قرش و  رب  نانآ  هک  تسا  هدمآ 

.221 راونالاراحب 18 /  151 ؛ هبطخ /  هغالبلا ، جهن  - . 1
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.تسا فالتخا  دروم  مالسلا ) امهیلع   ) یسیع حون و  ترضح  هرابرد  رما  نیا  یلو  .دندوب  هدش  ثوعبم  سنا  ّنج و 

.تسا یناهج  مالسا  ربمایپ  تلاسر  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  تلالد  هب  میرک و  نآرق  حیرصت  هب  اما 

(1) .ًاریِذَنَو ًاری  _ ِشَب ِساّنِلل  _ًه  َّفاک ّالِإ  َكاْنلَسْرَأ  امَو 

.مدرم همه  يارب  رگم  میداتسرفن  هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  ار  وت  ام 

.دنراد رارق  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تیاده  هطیح  رد  زین  نانآ  هک  دیآ  یم  رب  ّنج  هروس  زا 

 : تسا هدرک  نایب  ار  اهّنج  اهناسنا و  همه  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تلاسر  یتیاور  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

ّنِْجلاَو دَوْسـألاَو  ِضَْیبـألا  َیلإ  ًهَّفاَـک  ُهَلـَـسْرأَو  ...یـَـسیِعَو  یـَـسُومَو  مـیِهاَْربإَو  حُوـن  َِعیاَرـَـش  آدَّمَُحم  یطعأ  یلاـعتَو  َكَراـَـبَت  َهللا  ّنإ 
(2) .سنإلاَو

سنا ّنج و  هایـس و  دیفـس و  همه  رب  ار  وا  ...درک و  اطع  یـسیع  یـسوم و  میهاربا و  حون و  عیارـش  ار  دّـمحم  لاـعتم  دـنوادخ  اـنامه 
.داتسرف

رگید ناربمایپ  رب  مالسا  ربمایپ  تّیلضفا  . 3

رد یلو  تسا  یهلا  ناربماـیپ  همه  زا  دـعب  ناـمز _  رظن  زا  و  رهاـظ _  هب  هچ  رگا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  تّوبن 
 : دیوگ یم  رّمعم  نب  یلع  .دراد  تراشا  هلأسم  نیا  هب  یثیدح  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  هدوب  اه  نآ  همه  زا  شیپ  تقیقح 

ِرُذُّنلا َنِم  ٌریِذَن  اذه   ) َیلاَعَت َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  مالسلا ) هیلع   ) ِهَّللا ِْدبَع  َابَأ  ُْتلَأَس 

.28 ( / 34) أبس - . 1
راونالاراحب 16/330. 287 ؛ نساحملا 1 /  17 ؛ یفاک 2 /  - . 2
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ِّرَّذلا ِیف  ِهَّللِاب  ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ْمُهاَعَد  ُْثیَح  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ًادَّمَُحم ِِهب  ِینْعَی  َلاَق   (1)( یلوُْألا

(2) .ِلَّوَْألا

دّمحم وا  زا  دوصقم  دومرف : مدرک ، لاؤس  تسا » نیـشیپ  ناگدـنهد  میب  زا  يا  هدـنهد  میب  نیا   » هیآ زا  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا 
ّتیبوبر هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وا  .دـناوخ  لّوا  ّرذ  رد  ادـخ  هب  رارقا  هب  ار  اه  نآ  هک  هاگنآ  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

 : دومرف دندوب ؛ هدرک  لاؤس  رگید  ناربمایپ  رب  شنتفرگ  یشیپ  هرابرد  ناشیا  زا  هک  شیرق  باوج  رد  .درک و  رارقا  ملاع  راگدرورپ 

اُولاق ْمُکِّبَِرب  ُتَْسل  ْمِهِـسُْفنَأ َأ  یلَع  ْمُهَدَهْـشَأ  َنیِِّیبَّنلا َو  َقاَثیِم  ُهَّللا  َذَخَأ  ُْثیَح  َباَجَأ  ْنَم  َلَّوَأ  ُُهلاَلَج َو  َّلَج  یِّبَِرب  َّرَقَأ  ْنَم  َلَّوَأ  ُْتنُک  یِّنِإ 
(3) .َّلَج َّزَع َو  ِهَّللِاب  ِراَْرقِْإلا  َیلِإ  ْمُُهتْقَبَسَف  یََلب  َلاَق  ٍِّیبَن  َلَّوَأ  ُْتنُکَف  یَلب 

تفرگ نامیپ  ناربمایپ  زا  هک  هاگنآ  مدرک  تباجا  هک  مدوب  یسک  نیلّوا  مدرک و  رارقا  مراگدرورپ  هب  هک  مدوب  یسک  نیلّوا  نم  انامه 
« یلب  » هک مدوب  يربماـیپ  نیتسخن  نم  سپ  ارچ » دـنتفگ : متـسینامش  راـگدرورپ  نم  اـیآ   » تخاـس دـهاش  شیوخ  سفن  رب  ار  ناـنآ  و 

.متفرگ یشیپ  اه  نآ  رب  یلاعت  يادخ  هب  رارقا  رد  سپ  .متفگ 

( مالسلا هیلع   ) یـسوم رگا  دومرف : دوب ؛ هدرک  لاؤس  مالـسلا  امهیلع  یـسوم  وا و  يرترب  لضف و  زا  هک  يدوهی  یـصخش  باوج  رد  و 
.تشادن يدوس  شیارب  يربمایپ  نامیا و  دروآ ؛ یمن  نامیا  نم  تّوبن  هب  درک و  یم  كرد  ارم 

اَذِإ ُّيِدْه  _َ ْملا ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُّيِدوُهَی َو  اَی  ُهَُّوبُّنلا  ُْهتَعَفَن  َال  ًاْئیَش َو  ُُهناَمیِإ  ُهَعَفَن  اَم  ِیتَُّوُبِنب  ِیب َو  ْنِمُْوی  َْمل  َُّمث  ِینَکَرْدَأ  َْول  یَسُوم  َّنِإ  ُّيِدوُهَی  اَی 
(4) .ُهَْفلَخ یَّلَص  ُهَمَّدَق َو  ِِهتَرُْصِنل َو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیِع  َلََزن  َجَرَخ 

.56 ( / 53) مجن - . 1
راونالاراحب 15/3 و 16/371. - . 2
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لاح هب  یعفن  چـیه  شنامیا  درک  یمن  لوبق  ارم  تّوبن  دروآ و  یمن  نامیا  نم  هب  درک و  یم  كرد  ارم  یـسوم  رگا  انامه  يدوهی  يا 
( مالسلا هیلع   ) یسیع دنک  جورخ  هک  هاگنآ  تسا  نم  نادنزرف  زا  يدهم  يدوهی  يا  .دناسر  یمن  وا  هب  یعفن  زین  شتّوبن  تشادن و  وا 

.دناوخ یم  زامن  وا  رس  تشپ  دزادنا و  یم  شیپ  ار  وا  دیآ و  یم  دورف  وا  يرای  يارب 

ربمایپ ندوب  یّما  . 4

 : تسا هدرک  یفرعم  یّما »  » ار مالسا  یمارگ  ربمایپ  دروم  ود  رد  میرک  نآرق 

(1) .َّي _ ِّمُْالا َِّیب  _ َّنلآ َلوُسَّرلآ  َنوُِعبَّت  َنیِذَّلآ َي_

.دننک یم  يوریپ  یّما  یبن  لوسر  زا  هک  نانآ 

(2) .ِّي _ ِّمُألا ِِّیبَّنلا  ِِهلوُسَرَو  ِهّللِاب  اُونِمآَف 

.دیروایب نامیا  تسا  یّما  ّیبن  هک  شلوسر  ادخ و  هب 

نآ هک  تسانعم  نیدـب  ملـس _ ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  هرابرد  یّما _ »  » هژاو هک  دـیآ  یم  تسد  هب  تایآ  زا 
.تشادن نتشون  ندناوخ و  سرد  هقباس  توبن ، زا  شیپ  ترضح 

(3) .َنُولِْطبُملا َباتْرَال  ًاذِإ  َِکنی  _ ِمَِیب ُهُّط  _ ُخَت الَو  ٍباتِک  ْنِم  ِِهْلبَق  ْنِم  ُوْلتَت  َْتنُک  امَو 

کش و ناـیارگ  لـطاب  تروص  نیا  رد  هک  يدوب  هتـشونن  شیوخ  تسار  تسد  هب  يدوب و  هدرکن  توـالت  یباـتک  نیا  زا  شیپ  وت  و 
.دندرک یم  دیدرت 

لاح .دمآ  یم  دـیدپ  دـیدرت  ّکش و  وا  تّوبن  رد  دوبن  نینچ  رگا  .تسا و  هدـش  نایب  وا  نتـشونن  ندـناوخن و  سرد  لیلد  هیآ  نیا  رد 
امهیلع  ) رقاب ماما  داوج و  ماما  زا  هک  ثیدح  ود  رد  هن ؟ ای  تسناد  یم  نتشون  ندناوخ و  مرکا  ربمایپ  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا 

ثیدح ود  ره  رد  .دوب و  نتشون  ندناوخ و  هب  رداق  شترضح  هک  تسا  هدش  نایب  هدش ؛ لقن  مالسلا )

.158 ( / 7) فارعا - . 1

.159 ( / 7) فارعا - . 2
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196 ص :

زا شدوـخ  هک  یلاـح  رد  دـهد  تمکح  باـتک و  میلعت  دـهاوخ  یم  يدرف  هنوـگچ  هک  تسا  هدـش  دانتـسا  هعمج  هروـس  مود  هیآ  هب 
يانعم هدش و  حرطم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ندوب  یّما »  » عوضوم ثیدح  ود  نیا  رد  .تسا  مورحم  نتـشون  ندناوخ و 

زا لاؤس  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) داوج ماما   (1) .تسا هدش  هتسناد  هّکم ) يرقلا =( » ّما   » هب ناشیا  ندوب  بوسنم  نآ 

 : دیامرف یم  تسناد ؛ یمن  نتشون  تباتک و  وا  دنیوگ  یم  مدرم  هکنیا  ربمایپ و  ندوب  یّما 

ْمِهیِّکَُزی َو ِِهتایآ َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمُْهنِم  ًالوُسَر  َنیِّیِّمُْألا  ِیف  َثََعب  يِذَّلا  َوُه   ) ِِهباَتِک ِمَکُْحم  ِیف  ُلوُقَی  ُهَّللا  َِکلَذ َو  یَّنَأ  ِهَّللا  ُهَنَْعل  ْمِْهیَلَع  اُوبَذَک 
ُأَْرقَی َو ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َناَـک  ْدََـقل  ِهَّللا  َو  ُنِسُْحی !؟ اـَل  اَـم  ْمُهُمِّلَُعی  َناَـک  َْفیَکَف  َهَمْکِْحلا ) َباـتِْکلا َو  ُمُهُمِّلَُعی 

(2) .نیِْعبَس ِْنیَْنثِاب َو  ُُبتْکَی 

یم مکحم  هیآ  رد  یلاـعت  يادـخ  هک  یلاـح  رد  دـشاب  تسرد  رما  نیا  دوش  یم  هنوـگچ  دـنک  ناـشتنعل  ادـخ  دـنا  هتفگ  غورد  ناـنآ 
هیکزت ار  اه  نآ  درک و  یم  توالت  نانآ  رب  ار  شتایآ  هک  درک  ثوعبم  اه  نآ  زا  یلوسر  ناـیّما  ناـیم  رد  هک  یـسک  تسوا  : » دـیامرف

هب دـنگوس  دـناد !؟ یمن  هک  ار  يزیچ  دـهد  میلعت  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ  داد » یم  میلعت  اـه  نآ  هب  تمکح  باـتک و  دوـمن و  یم 
.تشون یم  دناوخ و  یم  فرح  ود  داتفه و  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ادخ 

 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دنتشون  یمن  یلو  دندناوخ ، یم  ترضح  هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد 

(3) .َباَتِْکلا ُأَْرقَی  ُُبتْکَی َو  َال  ًاّیِّمُأ  َناَک  ُهَّنَأ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهِِّیبَن یَلَع  ِِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َّنَم  اَّمِم  َناَک 

یمن باتک  دوب  یّما  وا  هک  دوب  نیا  تشاذـگ  ّتنم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) شریماـیپ رب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ  نآ  زا 
.دناوخ یم  تشون و 

راونالاراحب 16/132و133. - . 1
.132 راونالاراحب 16 / 263 ؛ صاصتخا / 124 ؛ عیارشلا 1 /  للع  - . 2
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رد رما  نیا  .تسین و  نآ  رد  یناوتان  رب  تلالد  نتـشونن  تسا  مولعم  اریز  .تسا  نشور  قباس  تاـیاور  هب  هجوت  اـب  تیاور  نیا  ياـنعم 
.دوش یم  هدید  حوضو  هب  تسا  یهلا  ناربمایپ  ملع  هیام  نورد  هرابرد  هک  یتایاور 

یتاـفانم يرقلا  ّما  هب  وا  ندوب  بوسنم  اـب  نتـشون  ندـناوخ و  هقباـس  نتـشادن  ياـنعم  هب  ربماـیپ  ندوب  یّما  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هّتبلا 
رد مالسلا ) مهیلع   ) همئا هتشاد و  دوجو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا یمارگ  ربمایپ  يارب  انعم  ود  ره  تفگ  ناوت  یم  .درادن و 

.دنا هداد  رارق  هّجوت  دروم  ار  ود  نآ  زا  کی  ره  سلاجم  تایصوصخ  هب  هجوت  اب  فلتخم و  ياهاج 

مالسا ربمایپ  تخانش  ياههار  . 5

هک تسا  یناسنا  درخ  لـقع و  ناربماـیپ ؛ تّوبن  ياـعّدا  قدـص  تخانـش  هار  رازبا و  نیرتهب  هک  میتفگ  هّماـع  تّوبن  ثحاـبم  رد  رتشیپ 
.تسا قداص  مه  مالسا  یمارگ  ربمایپ  دروم  رد  رما  نیا  .تسا  لاعتم  دنوادخ  ینطاب  تّجح 

هللا یلـص   ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  دروم  رد  زین  نیا  .تسا  نیـشیپ  ناربمایپ  ياهتراشب  صیـصنت و  ناربماـیپ  تخانـش  هار  نیمود  میتفگ 
هراشا نیـشیپ  ناربمایپ  ياهباتک  رد  دوجوم  ياـهتراشب  هب  يداـیز  تاـیآ  رد  میرک  نآرق  .تسا  حـضاو  نشور و  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

 : تسا هتفر  نخس  لیجنا  تاروت و  رد  مالسا  ربمایپ  زا  دیامرف : یم  هدرک 

(1) .ِلی _ ِْجنِْالاَو ِهارْوَّتلآ  ِیف  ْمُهَْدنِع  ًابُوتْکَم  ُهَنوُدِجَی  يِذَّلا  َّي  _ ِّمُْالا َِّیب  _ َّنلآ َلوُسَّرلآ  َنوُِعبَّت  َنیِذَّلآ َي_

.دنبای یم  بوتکم  لیجنا  تاروت و  رد  دوخ  دزن  ار  وا  .دننک  یم  يوریپ  ار  یّما  ّیبن  لوسر  هک  نانآ 

 : تسا هدمآ  زین  وا  مان  لیجنا  رد  هکلب 

.157 ( / 7) فارعا - . 1
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(1) .دَمحأ هُمْسإ  يِدَعب  ْنِم  ِیتأَی  لوسَرب  آرِّشَبُم  ْمُْکَیلِإ ...  ِهّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ِلیئاَرْسإ  ِیَنب  اَی  مَیرَم  ِنبا  یسیِع  لاَق  ذإو 

هک یلوسر  هب  ما  هدنهد  تراشب  ...متـسه  امـش  يوس  هب  ادـخ  لوسر  نم  انامه  لیئارـسا  ینب  يا  تفگ : میرم  نب  یـسیع  هک  هاگنآ  و 
.تسا دمحا  شمسا  دمآ و  دهاوخ  نم  زا  دعب 

 : دنتخانش یم  شیوخ  نادنزرف  نوچمه  ار  وا  هک  هدشدای  يا  هنوگ  هب  وا  ياه  یگژیو  ای 

(2) .ْمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  َباتِکلآ  ُمُهاْنیَتآ  َنیِذَّلا 

.دنسانش یم  ناشنارسپ  دننام  ار  وا  میداد  ناشیارب  باتک  هک  نانآ 

ار وا  دندوب و  هاگآ  رما  نیا  زا  نانآ  ناگرزب  نایاوشیپ و  هدوب و  حرطم  لیجنا  تاروت و  رد  مالسا  ربمایپ  تّوبن  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
یحیسم نابهار  اب  دوش  ناملسم  هکنآ  زا  شیپ  وا  اریز  .دوش  یم  هدیمهف  یبوخ  هب  مه  ناملس  ندروآ  مالسا  زا  رما  نیا  .دنتخانـش  یم 

زا ترـضح  .هن  ای  دنک  یم  لوانت  ترـضح  دنیبب  ات  داد ، ترـضح  هب  هقدص  ناونع  هب  امرخ  يرادقم  دید  ار  ربمایپ  نوچ  و  دش ؛ انـشآ 
 : دیوگ یم  ناملس  .دندرک  لوانت  باحصا  دروخن و  يزیچ  نآ 

(3) .ِیبِحاَص ِیل  َفَصَو  اَّمِم  ٌهَلْصَخ  ِهِذَه  یِسْفَن  ِیف  ُْتلُقَف 

.دوب هدرک  فصو  میارب  مبحاص  هک  تسا  یتفص  نیا  متفگ : شیوخ  لد  رد 

ترـضح هک  دوب  تّوبن  رهم  لابند  هب  درک  هدـهاشم  رگید  ییاـج  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هک  یماـگنه  مه  دـعب 
زا یکی  دروآ و  مالـسا  ناملـس  بانج  هاگ  نآ  .دـنیبب و  مشچ  هب  ار  نآ  ناملـس  ترـضح  ات  دـندز  رانک  ار  شیوخ  نهاریپ  ناشدوخ 

مالسا ربمایپ  ّصاخ  نارای 

.6 ( / 61) فص - . 1
.157 ( / 6) ماعنا 146 ؛ ( / 2) هرقب - . 2
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(1) .دیدرگ

عمج ار  تاراشب  زا  یبلاطم  هتّوبن ،» هدلومب و  هراشبلا   » ناونع اب   248 هحفص 174 _  راونالاراحب ، دلج 15  رد  یسلجم  همالع  موحرم 
.تسا هدرک 

(2) .تسا هدش  یفرعم  نیتسار  تناید  ياراد  لیعامسا و  دنزرف  یگژیو  ود  اب  تاروت  باتک  رد  مالسا  ربمایپ 

و نیدهع » تاراشب   » و دوهشلا ،» رـضحم   » و مالعالا » سینا   » ياهباتک هب  دیناوت  یم  هنیمز  نیا  رد  .تسا  لّصفم  تاراشب  هرابرد  ثحب 
ار دیدج  میدق و  دهع  بتک  نوتم  نیع  هک  باتک  رخآ  هرامش 4  تسویپ  358 و  هحفص 317 _  سرد 8  نید » يایحا  رد  همئا  شقن  »

.دینک هعجارم  تسا ؛ هدروآ 

هیلع هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  رتاوتم  تایاور  ساسا  رب  .تسا  تازجعم  تایآ و  ناربمایپ  تّوبن  یتسار  قدص و  تخانش  يارب  موس  هار 
ناربماـیپ تازجعم  تاـیآ و  همه  هکلب  تشاد  دوـخ  هژیو  تازجعم  تاـیآ و  اـهنت  هن  وا  .دوـب  یناوارف  تازجعم  ياراد  ملـس ) هلآ و  و 

.دوب اراد  زین  ار  نیشیپ 

دنوادـخ هک  تسا  یهلا  یبهو  ملع  ناربماـیپ  تازجعم  عبنم  هشیر و  دـش  رکذ  ناربماـیپ  تازجعم  تاـیآ و  ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
ترـضح هک  یتروص  رد  هدومرف ؛ اطع  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هب  ار  فرح  ود  داتفه و  مظعا ، مسا  فرح  هس  داـتفه و  ناـیم  زا  لاـعتم 

اجنیا رد  ام  سپ  .دش  یم  رهاظ  وا  زا  رگید  تازجعم  تایآ و  درک و  یم  هدنز  ار  اه  هدرم  فرح  ود  نتـشاد  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع
رارق فیرـش _  نآرق  مالـسا _  یمارگ  ربماـیپ  مهم  هزجعم  تمـسق  نیا  رد  ار  ثحب  روحم  مینک و  یمن  ثحب  تازجعم  هنوگ  نیا  زا 

.میهد یم 

یم ارف  دـنراد ؛ دـیدرت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربماـیپ  تلاـسر  تّوبن و  رد  هک  ار  یناـسک  همه  یتاـیآ  رد  میرک  نآرق 
هب نآ  هدنروآ  هک  نآرق _  ياه  هروس  زا  یکی  دننامه  يا  هروس  هک  دناوخ 

راونالاراحب 22/364 و 365. - . 1
هیآ 18. باب 18  هینثت ، رفس  تاروت ، - . 2
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! دنروایب هدرک ؛_  تکرش  یملع  سلجم  رد  هن  هدناوخ و  سرد  یسک  شیپ  هن  خیرات  تداهش 

ْنِإَف َنی *  _ ِقِداص ُْمْتنُک  ْنِإ  ِهّللآ  ِنوُد  ْنِم  ْمُکَءادَهُـش  اوُعْدآَو  ِِهلثِم  ْنِم  ٍهَروُِسب  اُوتْأ  انِدـْبَع َف_ یلَع  انلَّزن  اّمِم  ٍْبیَر  ُْمتنُک ِف_ي  ْنِإَو 
(1) .َنیِِرفاک _ ِْلل ْتَّدِعُأ  ُهَراجِحلاَو  ُساّنلآ  اهُدُوقَو  _ي  ِتَّلآ َراّنلآ  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنلَو  اُولَعْفَت  َْمل 

دیراد لوبق  ادـخ  ریغ  هک  یناهاوگ  دـیروایب و  وا  لـثم  زا  يا  هروس  سپ  دـیراد  کـش  میدرک  لزاـن  ناـمدوخ  هدـنب  هب  هچنآ  رد  رگا 
ناسنا و شا  هنز  شتآ  هک  یشتآ  زا  دینک  اورپ  تسناوت  دیهاوخن  هجو  چیه  هب  دیتسناوتن و  رگا  سپ  .دییوگ  یم  تسار  رگا  دیناوخب 

.تسا هدش  اّیهم  نارفاک  يارب  هک  تسا  گنس 

 : تشاد دنهاوخن  ار  نآ  ناوت  دنروایب  ار  نآرق  دننام  هک  دنیآ  درگ  سنا  ّنج و  رگا  دیوگ  یم  رگید  هیآ  رد 

(2) .ًاری _ ِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآرُقلآ ال  اذ  ِْلثِِمب ه_ اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِجلاَو  ُْسنِإلا  ِتَعَمَتْجآ  ِِنَئل  ُْلق 

رگید یضعب  اه  نآ  زا  یضعب  هچرگا  دنروایب  دنناوت  یمن  ار  نآ  لثم  دنروایب  ار  نآرق  لثم  هکنیا  ات  دنوش  عمج  سنا  ّنج و  رگا  وگب 
.دشاب روای  ار 

زا یکی  دننامه  يا  هروس  دنراد ؛ دیدرت  ربمایپ  تّوبن  رد  رگا  هک  دهاوخ  یم  مدرم  زا  تایآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ  مینیب  یم  هکنانچ 
زا شخب  نیارد  يّدحت  نیا  هزیگنا  ّتلع و  .دنروایب  نآرق  دننام  یباتک  دنوش و  عمج  سنا  ّنج و  همه  ایو  .دـنروایب  نآرق  ياه  هروس 

؟ دـنک یم  یفرعم  هنوگچ  ار  شدوخ  نآرق  مینیبب  مییوج و  ددـم  نآرق  دوخ  زا  نآ  فشک  يارب  تسا  مزال  سپ  .تسا  هدـماین  تایآ 
.میبای هار  يّدحت  هزیگنا  هب  میتسناوت  هار  نیا  زا  هکلب 

ریثأت يروآ و  دای  يرگتیاده و  هبنج  هداد  شیوخ  هب  نآرق  دوخ  هک  یتّیمها  نیرتشیب 

.24  _ 23 ( / 2) هرقب - . 1
.88 ( / 17) ءارسا - . 2
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راثآ زا  یکی  هک  دـنک  یم  یفرعم  هزات  یباتک  ار  دوخ  نآرق  .تسا  ...و  اـه  نآ  هب  ندیـشخب  ّتینارون  یهلا و  ناگدـنب  ياـهلد  رد  نآ 
.تسا نانمؤم  ياهلد  رد  فوخ  داجیا  نآ 

(1) .ْمُهَّبَر َنْوَشْخَی  َنیِذَّلآ  دُولُج  ُهنِم  رَعْشَقَت  آَِهباَشَتُم  َآباَتِک  ِثیدَْحلآ  َنَسْحأ  َلََّزن  هّللا 

.دتفا یم  هزرل  هب  دنسرت ، یم  ناشراگدرورپ  زا  هک  نانآ  ياهتسوپ  نآ  زا  هک  درک  لزان  هباشتم  یباتک  ار  ثیدح  نیرتهب  دنوادخ 

 : دناوخ یم  ارف  يّدحت  هب  ار  نارکنم  (2) و  دنک یم  ریبعت  ثیدح »  » ناونع هب  نآ  زا  هدرک و  دای  ار  دوخ  باتک  زین  يرگید  تایآ  رد 

(3) .نِیقِداَص اوناَک  نإ  هْلثِم  ٍِثیدَِحب  اوتأَیَلَف 

.دنتسه وگتسار  رگا  دنروایب  نآ  لثم  یثیدح  سپ 

یب نآ  زا  يرشب  ياه  هداد  هک  تسا  نآ  یتفرعم  یتخانش و  قیاقد  یملع و  بلاطم  نآرق  يّدحت  یلصا  يانبم  هک  دهد  یم  ناشن  نیا 
بلاطم فراعم و  قیاقح و  ضرع  رد  هن  اّما  تفرگ ، هدیدان  زین  ار  نآ  دیابن  دنچره  .نآ  یظفل  تحاصف  تغالب و  هبنج  هن  دـنا ؛ هرهب 

یمن یهلا  ربمایپ  زج  یـسک  نآرق  هدـنروآ  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدـب  .نآ  زا  دـعب  هجرد  رد  هکلب  نآ ؛ هقباـس  یب  ون و  یملع 
.دشاب دناوت 

تعیرش یگنادواج  تّوبن و  متخ  . 6

رب یموزل  ترورـض و  .تسا و  یهلا  ناـسحا  لـضف و  باـب  زا  ناگدـنب  زا  يا  هّدـع  هب  تلاـسر  تّوـبن و  ياـطعا  هک  میتـفگ  رت  شیپ 
ناسحا و فطل و  هجیتن  اهنت  زین  دنک ، نیمأت  ار  رـشب  تایح  ماظن  هک  ینیناوق  ماکحا و  تعیرـش و  نداتـسرف  .درادن  ناحبـس  دـنوادخ 

.تسوا يرورپ  هدنب 

.23 ( / 39) رمز - . 1
.6 ( / 45) هیثاج 80 ؛ ( / 56) هعقاو - . 2
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.دشابن یلامک  نآ  زا  رتالاب  هک  دسرب  لامک  زا  يا  هجرد  هب  هک  تسین  یقولخم  چیه  هک  تسا  یهیدب  رگید  فرط  زا 

ّدح هب  ندیسر  اب  ات  دشاب ، هتشاد  دودحم  ّصاخ و  یتّیفرظ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  هنو  تسا ، یتیاهن  ار  یهلا  تالامک  هن  نیا  ربانب 
.دوزفا وا  تالامک  هب  یلامک  ناوتن  رگید  دوخ  ّصاخ 

ربمایپ ندمآ  يارب  یلکـشم  مه  زاب  تسا ؛ رـشب  لماکت  يارب  عیارـش  ندروآ  ناربمایپ و  ندمآ  هک  دوش  ضرف  رگا  نیا ، دوجو  اب  سپ 
.تشاد دهاوخن  دوجو  يرگید 

يرگید رما  لاـعتم  دـنوادخ  تساوخ  ّتیـشم و  زج  تعیرـش  تّوبن و  متخ  یلـصا  لـیلد  هک  دوش  یم  نشور  بلطم  نیا  هب  هّجوـت  اـب 
يداعبتسا لاکشا و  چیه  دتـسرفب  رـشب  رب  ینییآ  يربمایپ و  وا  نییآ  مالـسا و  ربمایپ  زا  دعب  تساوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  رگا  .تسین و 

.تسین نآ  شریذپ  میلست و  زج  يا  هراچ  سپ  هدش  حیرـصت  تعیرـش  تّوبن و  متخ  هب  تایاور  نآرق و  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  .تشادن 
 : تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد 

(1) .َنیِِّیبَّنلآ َمَتاخَو  ِهّللآ  َلوُسَر  ْنِک  _ لَو ْمُِکلاجِر  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّم  _ َحُم َناک  ام 

.تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  یلو  تسین  امش  نادرم  زا  کی  چیه  ردپ  دّمحم 

(2) .مهرخآ مهمَتاخو  مهِمتاخو  موقلا  ماتخ  دـیوگ :  یم  برعلا  ناسل  رد.تسا  رما  ياهتنا  يانعم  هب  ءاـت  هرـسک  اـی  هحتف  هب  متاـخ » »
ار دوخ  تعیرش  تّوبن و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

 : دنک یم  یفّرعم  تعیرش  تّوبن و  نیرخآ 

(3) .ِیتَّنُس َدَْعب  َهَّنُس  َال  يِدَْعب َو  َِّیبَن  َال  ُهَّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ 

.40 ( / 33) بازحا - . 1
برعلا 12/164. ناسل  - . 2

.531 راونالاراحب 22 /  هیقفلا 4/163 ؛ هرضحی  نم ال  - . 3
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.درادن دوجو  نم  ّتنس  زا  دعب  یتّنس  تسین و  نم  زا  دعب  يربمایپ  مدرم  يا 

نایاپ هب  ار  ینامسآ  ياهباتک  نآرق ، باتک  اب  و  ار ، ناربمایپ  ادخ ، لوسر  اب  لاعتم  دنوادخ  دیامرف : یم  زین  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
 : درب

(1) .اَدبَأ ُهَدَْعب  َباَتِک  اَلَف  َُبتُْکلا  ُمُِکباَتِِکب  َمَتَخ  ًاَدبَأ َو  ُهَدَْعب  َِّیبَن  اَلَف  َنیِِّیبَّنلا  ُمُکِِّیبَِنب  َمَتَخ  ُهُرْکِذ  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ 

ار اهباتک  امـش  باتک  هب  و.دوب  دهاوخن  وا  زا  دعب  دبا  ات  يربمایپ  سپ  دـناسر  نایاپ  هب  امـش  ربمایپ  اب  ار  ناربمایپ  لاعتم  دـنوادخ  انامه 
.دوب دهاوخن  نآ  زا  دعب  یباتک  دبا  ات  سپ  درک  متخ 

 : دنک یم  یفرعم  لیدبت  رییغت و  نودب  تعیرش و  نیرخآ  ار  وا  تعیرش  ربمایپ و  نیرخآ  ار  مالسا  ربمایپ  مه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما 

(2) .ِِهتَعیِرَِشل َرِییْغَت  َال  ِِهتَّلِِمل َو  َلیِْدبَت  َال  ُهَدَْعب َو  َِّیبَن  َال  َنیَِملاَْعلا  ُلَْضفَأ  َنیِِّیبَّنلا َو  ُمَتاَخ...َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  ّنإ 

تـسین یلیدبت  ار  وا  نییآ  تسین و  وا  زا  دعب  يربمایپ  تسا و  نایملاع  نیرترب  ناربمایپ و  هدننک  متخ  ...و  تسادخ  هدنب  دّمحم  انامه 
.تسین يرییغت  ار  وا  تعیرش  و 

 : تسین يربمایپ  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  هک  تسا  هدش  حیرصت  هدش _  فورعم  تلزنم » ثیدح   » ناونع اب  هک _  یناوارف  تایاور  رد 

(3) .يِدَْعب َِّیبَن  َال  ّ_ُه  َ نَأ اَّلِإ  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه  َِهلِْزنَِمب  یِّنِم  َْتنَأ 

.تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  زج  یتسه  یسوم  زا  نوراه  هلزنم  هب  نم  زا  وت 

.269 یفاک 1 /  - . 1
.352 راونالاراحب 10 / 2/121 ؛ مالسلا ) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  - . 2

راونالاراحب 37/255. قحلا 7/427 ؛ قاقحا  106 ؛ یفاک 8 /  - . 3
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 : دنک یمن  رییغت  تمایق  ات  مالسا  ربمایپ  مارح  لالح و  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  نینچمه 

(1) .هُْریَغ ُءیِجَی  َال  ُهُْریَغ َو  ُنوُکَی  َال  ِهَماَیِْقلا  ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ٌماَرَح  ُهُماَرَح  ِهَماَیِْقلا َو  ِمْوَی  َیلِإ  ًاَدبَأ  ٌلاَلَح  ٍدَّمَُحم  ُلاَلَح 

.دمآ دهاوخن  وا  ریغ  دوب و  دهاوخن  وا  ریغ  .تسا  مارح  تمایق  ات  شمارح  تسا و  لالح  تمایق  زور  ات  دّمحم  لالح 

ندش مارح  ای  یمارح  ندش  لالح  یعّدـم  ای  دـنک و  تلاسر  تّوبن و  ياعّدا  مالـسا  ربمایپ  زا  دـعب  یـسک  رگا  هک  تسا  یهیدـب  سپ 
، دوب دهاوخن  مالسا  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ  هک  درادن  تلالد  ییاهنت  هب  تیاور  نیا  هّتبلا  .دوش  یمن  هتفریذپ  وا  زا  زگره  دشاب ؛ یلالح 

.درک هدافتسا  ناوت  یم  ار  يرما  نینچ  نآ  زا  میهد  یم  رارق  یلبق  تایاور  رانک  رد  ار  نآ  هک  هاگنآ  اما 

مهدراهچ سرد  هدیکچ 

.تسا ات  راهچ  دص و  تسا ؛ هدش  لزان  یهلا  ناربمایپ  يارب  هک  ییاه  هفیحص  اه و  باتک  دادعت  � 

زا .دـندرب  یم  رـس  هب  یهلا  نالوسر  عاطقنا  ترتف و  رد  مدرم  هک  دـش  ثوعبم  یعقوم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا ربمایپ  � 
.دوب هتسب  رب  تخر  اه  نآ  نایم  زا  یناسنا  تمارک  قالخا و  دوبن و  يربخ  هناگی  يادخ  تدابع  ّتیدوبع و  دیحوت و  ادخ و  تفرعم 

.تسا هتفرگ  رب  رد  مه  ار  اهّنج  یتح  تسا ، یناهج  مالسا  ربمایپ  تثعب  � 

همه رب  هدوب و  اـه  نآ  همه  زا  شیپ  تقیقح ، نطاـب و  رد  یلو  تسا  ناربماـیپ  همه  زا  دـعب  تقلخ  رهاـظ  رد  هچ  رگا  مالـسا  ربماـیپ  � 
.دراد تلیضف  يرترب و  یهلا  ناربمایپ 

هّکم ینعی  يرقلا » ّما   » هب ناشیا  ندوب  بوسنم  يانعم  هب  مالسا  ربمایپ  ندوب  یّما  � 

یفاک 2/17. ك.ر : و  یفاک 1/58 . - . 1
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.تشون یمن  دناوخ و  یمن  یحلاصم  ربانب  یلو  تسناد  یم  ار  نتشون  ندناوخ و  وا  .تسا و 

.تسا درخ  لقع و  زا  هدافتسا  مالسا  ربمایپ  تّوبن  ياعّدا  قدص  تخانش  ياههار  زا  یکی  � 

.تسا هدش  هداد  تراشب  ناشیا  ندمآ  هب  لیجنا  تاروت و  هژیو  هب  ناربمایپ  ياهباتک  رد  .تسا  نیشیپ  ناربمایپ  صیصنت  رگید ، هار  � 

نیرت مهم  هدش ، رهاظ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالساربمایپزا هک  یناوارف  تازجعمرب  هوالع  .تسا  تازجعم  تایآرگید و  هار  � 
؛ دـنراد دـیدرت  شترـضح  تّوبن  رد  رگا  هک  دـهاوخ  یم  نانآ  زا  هدـیبلط و  هضراعم  هب  ار  ناـگمه  هک  تسا  میرک  نآرق  شا  هزجعم 

.دنروایب نآ  ریظن  یباتک  ای  اه  هروس  زا  یکی  دننام  يا  هروس 

نآ یهلا  فراعم  تیاده و  هبنج  لوا  هجرد  رد  هکلب  درادن  نآ  تحاصف  تغالب و  هب  راصحنا  نآرق  يّدـحت  هجو  هک  تسا  نشور  � 
.دراد رارق  رگید  هبترم  رد  تغالب  تحاصف و  تسا و  رظن  دروم 

هب ار  رما  نیا  تایاور  نآرق و  .تسا و  یحو  صوصخم  نآ  تابثا  هار  .تسین و  تابثا  لباق  یناسنا  لـقع  هب  تعیرـش  تّوبن و  متخ  � 
.دنا هدرک  نایب  حوضو 

تالاؤس

.دیسیونب ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تثعب  نامز  یگنهرف  یقالخا و  عاضوا  . 1

؟ تسانعم هچ  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  ندوب  یّما  . 2

.دیسیونب ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  تخانش  ياههار  . 3

.دیسیونب ار  نآرق  زاجعا  هجو  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالـسا _ر  بمایپ تعیر  _ي ش_ گنادواج تّو و  _ بن _م  تخ رب  يدهاو  _تا ش_ ياور _تا و  يآ زا  . 5
.دییامرف هئارا  ملس ) و 
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(1  ) ي __ حو مهدزناپ : سرد 

هراشا
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 : هراشا

دروـم رد  دسانـشب و  ار  نآ  ماـسقا  دوـش ، انـشآ  یحو  تقیقح  اـنعم و  اـب  سرد  نیا  هعلاـطم  زا  سپ  هـک  دور  یم  راـظتنا  وجـشناد  زا 
.دنک بسک  یتاعالّطا  دنوادخ  یحو  نالماح  یهلا و  نالوسر 

یحو تقیقح  . 1

(1)« یحو رمأ  لیق : هعرسلا  نّمضتلو  .هعیرسلا  هراشإلا  یحولا  لصا  : » دیوگ یم  بغار  .تسا  عیرس  هراشا  يانعم  هب  تغل  رد  یحو » »
.

ار توص  تعرـس و  تلاسر ، باتک ، هراشا ، نآ  یناعم  زا  و  هتـسناد ، یحو  ناهنپ  تروص  هب  ار  یبلاطم  ياـقلا  مه  سراـف  نب  دـمحا 
.تسا هدرمشرب 

یلإ هتیقلأ  ام  ّلکو  .هلاسرلاو  باتکلا  یحولاو : .هراشإلا  یحولاف : .كریغ  یلإ  هریغ  وأ  ءافخإ  یف  ملع  ءاقلإ  یلع  ّلدـی  لصا  ...یحو 
(2) .توصلا یحولاو : عیرسلا ، یحولا :  ...یحو  وهف  هملع  یّتح  كریغ 

.515 تادرفملا /  - . 1
هغللا 6/93. سییاقم  - . 2
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هملک نیا  لامعتسا  دراوم  همه  رد  ینعم  نیا  .عیرس و  ناهنپ و  تروص  هب  تسا  يرگید  هب  یبلطم  ءاقلا  یحو  يوغل  يانعم  لصا  سپ 
.تسا دوهشم  تایاور  نآرق و  رد 

یم هداد  تبسن  زین  ادخ  ریغ  هب  تاقوا  یهاگ  یلو  .دشاب  لاعتم  دنوادخ  نآ  لعاف  هک  تسا  ییاج  رد  هملک  نیا  لامعتسا  دروم  رتشیب 
 : دننام دوش ؛

(1) .ْمِِهئای _ ِلْوَأ یلِإ  َنوُحُوَیل  َنی  _ ِطایَّشلآ َّنِإ 

.دننک یم  یحو  شیوخ  يایلوا  هب  نیطایش  انامه 

 : دومرف درک ؛ یم  یحو  ود  ره  نوراه ، یسوم و  ترضح  هب  لاعتم  دنوادخ  ایآ  هک  لاؤس  نیا  باوج  رد  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  و 

(2) .نوُراَه َیلِإ  ِهیِحُوی  یَسُوم  یَسُوم َو  یَلَع  ُلِْزنَی  ُیْحَْولا  َناَک 

.درک یم  یحو  نوراه  هب  ار  نآ  یسوم  دش و  یم  لزان  یسوم  رب  یحو 

نیا هب  رظان  تاـیاور  نآرق و  رد  هژاو  نیا  لامعتـسا  دراوم  رتشیب  هک  تسا  نـالوسر  ناربماـیپ و  هب  یهاـگ  لاـعتم  دـنوادخ  یحو  اـّما 
 : دننام رگید ؛ ناگدنب  هب  یهاگ  و  تسا ؛ تروص 

(3) .ِهی _ ِعِضْرَأ ْنَأ  یسُوم  ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو 

.دهد ریش  ار  وا  هک  میدرک  یحو  یسوم  ردام  هب  و 

 : دننام نارادناج ؛ هب  یهاگ  و 

(4)  ... ِلْح _ َّنلا یلِإ  َکُّبَر  یحْوَأَو 

.درک یحو  روبنز  هب  تراگدرورپ 

 : تسا نیمز  اه  نآ  هنومن  هک  ناج ؛ یب  تادوجوم  هب  مه  یهاگ  و 

.121 ( / 6) ماعنا - . 1
راونالاراحب 13/27؛ 137 ؛ یمق 2 / ریسفت  - . 2

.7 (/ 28) صصق - . 3

.68 ( / 16) لحن - . 4
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(1) .اََهل یَحوأ  َکَّبَر  ّنِأب  اَهراَبْخأ  َثِّدَُحت  ٍِذئَموَی 

.درک یحو  وا  هب  تراگدرورپ  هکنیا  هب  دنک  یم  ثیدح  ار  شرابخا  زور  نآ 

دنوادخ دـیامرف ؛ یم  دنـسر ، یم  یگلاس  لهچ  هب  هک  یهلا  ناگدـنب  دروم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .ناگتـشرف  هب  زین  یهاگ  و 
چیه زا  هدرک  داـیز  ّتقد  وا  لاـمعا  تبث  رد  نیا  زا  دـعب  هک  دـنک  یم  یحو  دنتـسه ، وا  لاـمعا  رومأـم  هـک  يا  هتـشرف  ود  هـب  لاـعتم 

 : دننکن يراذگ  ورف  یششوک 

ُهَریِغَـص َو ُهَرِیثَک َو  ِِهلَمَع َو  َلِیلَق  ِْهیَلَع  اَُبتْکا  اَظَّفََحت َو  اَدِّدَـش َو  اَـظِّلَغَف َو  ًارُمُع  اَذَـه  يِدـْبَع  ُتْرَّمَع  ْدَـق  ِْهیَکَلَم  َیلِإ  َّلَـج  َّزَع َو  ُهَّللا  یَحْوَأ 
(2) .ُهَرِیبَک

ظفح دیریگب و  دیدش  تخـس و  باسح  رد  وا  رب  سپ  ما  هداد  يرمعار  ما  هدنب  نیا  نم  هک  دـنک  یم  یحو  شناگتـشرف  هب  دـنوادخ 
.ار شلامعا  نیرتگرزب  نیرتکچوک و  نیرتشیب و  نیرتمک و  دیسیونب  دینک و 

، یحو هطـساو  هب  ینعی  .تسا  یلمع  اـی  یملع  بلاـطم  دوش  یم  یحو  روکذـم  فیاوط  هب  هک  يرما  تسا  نشور  دراوم  نیا  همه  رد 
رد هیآ  کی  دروم  رد  بلطم  نیا  یلو  .دننک  لمع  نآ  ساسا  رب  هک  دسر  یم  اه  نآ  هب  يروتـسد  ای  دوش و  یم  هداد  اه  نآ  هب  یملع 

 : تسا هدومرف  ریبعت  حور »  » هب یحو  دروم  زا  هیآ  نآ  رد  ناحبس  دنوادخ  اریز  .تسین  نشور  رما  زاغآ 

(3) .ناَْمیإلا َالَو  باَتِکلا  اَم  يِردَت  َْتنُک  اَم  اَنِْرمَأ  نِم  آَحوُر  َْکَیلإ  اَْنیَحْوأ  ِکلَذَکَو 

؟ تسیچ نامیا  باتک و  یتسناد  یمن  ار و  شیوخ  رما  زا  یحور  وت  يوس  هب  میدرک  یحو  روط  نیمه  و 

هک تسا  یهلا  تاقولخم  زا  یقلخ  نآ  زا  دارم  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هیآ  نیا  لـیذ  رد  حور »  » ریـسفت رد 
.تسا لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب 

4و5. ( / 99) هلزلز - . 1
هعیشلا 16/100. لئاسو  یفاک 8/108 ؛ - . 2
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ُهُدِّدَُسی َو ُهُِربُْخی َو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  َعَم  َناَک  َلِیئاَکیِم  َلِیئَْربَج َو  ْنِم  ُمَظْعَأ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌْقلَخ  َلاَق :
(1) .ِهِدَْعب ْنِم  ِهَِّمئَْألا  َعَم  َوُه 

وا هب  دوب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هارمه  لیئاکیم  لیئربج و  زا  رتگرزب  تسا  یلاعت  يادـخ  قلخ  زا  یقلخ  تفگ :
.تسا ناماما  هارمه  وا  زا  دعب  درک و  یم  کمک  ار  وا  داد و  یم  ربخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ  هب  ار  حور »  » نیا لاعتم  دنوادخ  یتقو  هک  دنک  یم  هفاضا  بلطم  نیا  حیضوت  رد  رگید  یثیدح  رد 
.تفای يا  هژیو  كاردا  ملع و  ترضح  نآ  دومن ، یحو  ملس ) و 

(2) .َمْهَْفلا ُهَمَّلَع  ًاْدبَع  اَهاَطْعَأ  اَذِإَف  َءاَش  ْنَم  َیلاَعَت  ُهَّللا  اَهیِطُْعی  ِیتَّلا  ُحوُّرلا  َیِه  َمْهَْفلا َو  َْملِْعلا َو  اَِهب  َمَّلَع  ِْهَیلِإ  اَهاَحْوَأ  اَّمَلَف 

دهاوخب سک  ره  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یحور  نآ  داد و  وا  هب  ار  مهف  ملع و  نآ  هطـساو  هب  درک  یحو  ربمایپ  هب  ار  حور »  » هک هاـگنآ 
.دهد یم  میلعت  وا  هب  ار  مهف  درک  اطع  يا  هدنب  هب  ار  وا  یتقو  سپ  دنک  یم  اطع 

رب دوـش ؛ یم  هداد  ماـما  ربماـیپ و  هب  یتـقو  هک  تسا  يروـن  هیآ ، رد  روکذـم  حور »  » ثیدـح ود  نـیا  هـب  هجوـت  اـب  دـسر  یم  رظن  هـب 
.دوش یم  هدوزفا  وا  مولع  تامولعم و 

راثآ ّتیفیک و  یحو و  تقیقح  رد  مه  يدودح  ات  تسا  بسانم  دـیدرگ ؛ نشور  نآ  تاقالطا  یحو و  موهفم  يا  هزادـنا  ات  هک  لاح 
 : دوش ثحب  نآ 

یم زاغآ  یحو  اب  تلاسر  تّوبن و  لصا  دـش و  یم  یحو  شیارب  یلاعت  يادـخ  يوس  زا  هکنیا  زج  دوبن  يربماـیپ  چـیه  هک  میناد  یم 
.تسا هدش  هدرمش  ناسنا  اب  یلاعت  يادخ  نتفگ  نخس  ملکت و  عون  کی  نآرق  رد  یحو  .تشگ 

(3) .ءاَشَی اَم  ِهنذِإب  یِحویَف  ًالوسَر  لِسُری  وأ  باَجِح  ءاَرَو  نِم  وأ  آَیْحَو  ّالإ  هّللآ  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  رشِبل  َناَک  اَمَو 

یفاک 1/273. - . 1
.274 یفاک 1 / - . 2

.51 ( / 42) يروش - . 3
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ص:213

یحو دهاوخب  ار  هچ  ره  وا  نذا  هب  دتـسرف و  یم  یلوسر  ای  هدرپ  تشپ  زا  ای  یحو  هب  رگم  دیوگ  یمن  نخـس  يرـشب  چیه  اب  دـنوادخ 
.دنک یم 

مه تایاور  یخرب  رد  .تسا  هدـش  هدرمـش  لسر  لاـسرا  هدرپ و  سپ  زا  نتفگ  نخـس  ربارب  رد  ینتفگ ، نخـس  یحو  هفیرـش ، هیآ  رد 
 : داتفا یم  یشوهیب  هوشغ و  تلاح  هب  شترضح  دوب ، لیئربج  هطساو  یب  میقتسم و  یحو  یتقو  هک  هدمآ 

(1) .ِکلَذ ُْهبُِصی  َْمل  ُلِیئَْربَج  اَمُهَْنَیب  َناَک  اَذِإ  ِهَّللا َو  َنِم  ُیْحَْولا  َلُقََثل  َِکلَذ  َُهباَصَأ  ُلِیئَْربَج  اَمُهَْنَیب  َْسَیل  ِْهَیلِإ  ِهَّللا  َنِم  ُیْحَْولا  َناَک  اَذِإ 

دیسر یم  وا  هب  رما  نیا  ادخ  زا  یحو  ینیگنس  رطاخ  هب  دوبن  هطساو  لیئربج  ادخو  وا  نیب  هک  دوب  ادخ  هیحان  زا  وا  هب  یحو  هک  هاگنآ 
.دیسر یمن  وا  هب  رما  نیا  دش  یم  هطساو  لیئربج  هک  هاگنآ  و 

هک هاگنآ  .تفگ و  یم  نخس  شربمایپ  اب  یباجح  هطـساو و  چیه  یب  لاعتم  دنوادخ  هک  دمآ  یم  دیدپ  یتروص  رد  شغ  تلاح  سپ 
قداص ماما  رگید  ثیدـح  رد  .داد  یمن  خر  ربمایپ  يارب  یتلاح  نینچ  تفرگ ؛ یم  تروص  هدرپ  سپ  زا  ایو  دوب  یحو  کیپ  لـیئربج 

 : دومن یم  یّلجت  شربمایپ  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  دمآ  یم  شیپ  یتقو  تلاح  نیا  دیامرف  یم  مالسلا ) هیلع  )

(2) .َهل ُهَّللا  یَّلََجت  اَذِإ  َكاَذ  ٌدَحَأ  ِهَّللا  َْنَیب  ُهَْنَیب َو  ْنُکَی  َْمل  اَذِإ  َِکلَذ 

.درک یم  یّلجت  وا  هب  ادخ  هک  دوب  یعقوم  نآ  نیا  .دوبن  هطساو  یسک  چیه  وا  ادخ و  نیب  هک  دوب  یعقوم  نیا 

.تسا هتسناد  باجح  سپ  زا  زین  ار  یحو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  یثیدح  رد  یلو 

ِءاَرَو ْنِم  ّالإ  ٍِنئاَِکب  َْسَیلَو  آَیْحَو  ّالإ  ُهللا  ُهَمِّلَُکی  نأ  ٍرَشَِبل  یِغَْبنَی  اَم  ُهَّنإَف 

.663 یسوط / یلاما  راونالاراحب 18/268 ؛ - . 1
.256 راونالاراحب 18 / 115 ؛ قودص /  دیحوت  - . 2
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214 ص :

(1) .ٍباَجِح

.هدرپ تشپ  زا  رگم  دنک  یمن  ادیپ  قّقحت  یحو  یحو و  تروص  هب  رگم  دیوگب  نخس  وا  اب  ادخ  هک  دسر  یمن  ار  يرشب  چیه  انامه 

زا هتشرف  نآ  اّما  درک ؛ یم  تفایرد  دوخ  زا  رترب  يا  هتشرف  زا  زین  وا  لیفارسا و  زا  ار  یحو  لیئربج  هک  هدومرف  نایب  همادا  رد  ترـضح 
.دش یم  هتخادنا  وا  لد  رد  هکلب  تفرگ ، یمن  رگید  سک 

ُهَفَذَق اَم  ُْهنِم  َلُسُّرلا َو  ِِهب  ُهَّللا  َمَّلَک  اَم  ُْهنِم  ٍدِحاَو  ٍوْحَِنب  َْسَیل  ِهَّللا  ُماَلَک  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  ُماَلَک  َوُه  ٌیْحَو َو  اَذَـهَف  ًافْذَـق  ِِهْبلَق  ِیف  ُفِذـْقَی  َلاَق 
(2) .هَّللا ُماَلَک  َوُهَف  ُأَْرُقی  یَْلُتی َو  ٌلیِْزنَت  ٌیْحَو َو  ُْهنِم  َلُسُّرلا َو  اَهیُِری  اَیْوُر  ُْهنِم  ْمِِهبُوُلق َو  ِیف 

یـضعب تسین  تروص  کی  هب  ادـخ  مـالک  تسا و  یلاـعت  يادـخ  مـالک  نآ  تسا و  یحو  نیا  .دوش  یم  هتخادـنا  وا  بلق  رد  دومرف 
دهد و یم  ناشن  اه  نآ  هب  باوخ  رد  تاقوا  یـضعب  دزادنا و  یم  ناشیاهلد  رد  تاقوا  یـضعب  دیوگ و  یم  نخـس  نالوسر  اب  تاقوا 

.تسادخ مالک  نآ  سپ  دوش  یم  تئارق  توالت و  هک  تسا  لیزنت  یحو و  تاقوا  یخرب 

یحو و رگید  تسه ، هدرپ  تشپ  زا  اـج  ره  دـنا و  تواـفتم  مه  اـب  مّلکت  عوـن  هس  نیا  هک  تسا  نآ  هفیرـش  هیآ  رهاـظ  هـچ  رگا  سپ 
رد هکلب  تسین  رگید  يات  ود  نآ  میـسق  ندوب  هدرپ  تشپ  هک  دوش  یم  مولعم  نانمؤمریما  مالک  هب  هّجوت  اب  یلو  تسین ؛ لوسر  لاسرا 

.دراد رارق  اه  نآ  لوط 

یحو ماسقا  . 2

 : تسا هتسناد  هنوگ  تفه  نآ  ینآرق  ياهدرب  راک  هب  هجوت  اب  ار  یحو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

.136 راونالاراحب 90 / 263 ؛ قودص / دیحوت  - . 1
.257 راونالاراحب 18 / 243 ؛ جاجتحا 1 / 263 ؛ قودص / دیحوت  - . 2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 233 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_214_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_214_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:215

 : تّوبن تلاسر و  یحو  فلا :

(1) .ِهِدَْعب ْنِم  َنیِّی  _ ِبَّنلاو ٍحُون  یلِإ  اْنیَحْوَأ  امَک  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  ّانِإ 

.میدرک یحو  وا  زا  دعب  ناربمایپ  حون و  هب  هک  روطنامه  میدرک  یحو  وت  هب  ام  انامه 

 : ماهلا یحو  ب :

(2) .ِلْح _ َّنلا یلِإ  َکُّبَر  یحْوَأَو 

.درک یحو  روبنز  هب  تراگدرورپ 

(3) .یسُوم ِّمُأ  یلِإ  اْنیَحْوَأَو 

.میدرک یحو  یسوم  ردام  هب  و 

 : داشرا یحو  ج :

(4) .ّآیِشَعَو هَرُْکب  اوُحبس  ّنأ  ْمُهیلإ  یَحوأف 

.دییوگ حیبست  ناهاگماش  ناهاگحبص و  هک  دش  یحو  اه  نآ  هب  سپ 

 : ریدقت یحو  د :

(5) .اهَْرمأ ءاَمَس  ّلُک  ِیف  یحوأَو 

.درک یحو  ار  شرما  ینامسآ  ره  رد 

 : رما یحو  ه : 

(6) .ِیلوُسَِربَو ِیب  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَحلا  یلِإ  ُْتیَحْوَأ  اذِإ 

.دیروآ نامیا  ملوسر  هب  نم و  هب  هک  میدرک  یحو  نایراوح  هب  هک  هاگنآ  و 

.63 ( / 4) ءاسن - . 1
.68 ( / 16) لحن - . 2
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.11 ( / 19) میرم - . 4

.12 ( / 41) تلصف - . 5
.111 ( / 5) هدئام - . 6
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 : غورد یحو  و :

(1) .ٍضَْعب یلِإ  ْمُهُضَْعب  یِحُوی  ِّنِجلاَو  ِْسنِإلا  َنی  _ ِطایَش

.دننک یم  یحو  رگید  یضعب  هب  ّنج  سنا و  نیطایش  زا  یضعب 

 : ریخ یحو  ز :

(2) .ِتاْریَخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اْنیَحْوَأَو 

.میدرک یحو  اه  نآ  هب  ار  تاریخ  هب  لمع 

سدقلا حور  نیمالا و  حور  . 3

زا یکی  .ینیمز  ینامسآ ، دنا : عون  ود  یهلا  نالوسر  .تسا  نالوسر  هطساو  هب  رـشب  اب  دنوادخ  نتفگ  نخـس  ياههار  زا  یکی  میتفگ 
ثیدـح رد  هک  هنوـگ  ناـمه  .تسا و  نیمـالا  حور  لـیئربج و  دـناسر ، یم  ینیمز  نـالوسر  هب  ار  یهلا  مـالک  هک  ینامـسآ  نـالوسر 

يا هتـشرف  زا  لیفارـسا  لیفارـسا و  زا  وا  هکلب  دنک  یمن  تفایرد  میقتـسم  روط  هب  ار  یهلا  مالک  وا  میدید ؛ مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
 : دیامرف یم  لیئربج  فیصوت  رد  لاعتم  دنوادخ  .دیامن  یم  تفایرد  رتالاب 

(3) .ٍنی _ ِمَأ َّمَث  ٍعاطُم  ٍنی * _ ِکَم ِشْرَعلآ  يِذ  َْدنِع  ٍهَُّوق  يِذ  ٍمیِرَک *  ٍلوُسَر  ُلْوََقل  _ُه  َّنِإ

تناما دوش و  یم  هدرب  نامرف  وا  زا  اـجنآ  رد  تسا ، شرع  بحاـص  دزن  تنکم  تّوق و  ياراد  .تسا  میرک  یلوسر  نخـس  نآ  اـنامه 
.تسا راد 

 : تسا هدرمش  ادخ  نابرقم  زا  هتسناد و  نیما  ار  وا  مه  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  ماما 

َْکیََدل ُنیِک  _َ ْملا َِکتاَوامَس  ِلْهَأ  ِیف  ُعاَط  _ُ ْملا َِکیْحَو  یَلَع  ُنیِمَْألا  ُلِیئَْربَج  َو 

.112 ( / 6) ماعنا - . 1

.72 ( / 21) ءایبنا - . 2
.21  _ 19 ( / 81) ریوکت - . 3
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217 ص :

(1) .كَْدنِع ُبَّرَق  _ُ ْملا

وت هاگرد  بّرقم  تسا و  تنکم  ماقم و  ياراد  وت  دزن  .دوش  یم  تعاطا  شنامرف  اهنامـسآ  لها  رد  تسا ، وت  یحو  نیما  هک  لـیئربج 
.تسا

یم ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ روضح  هب  یتقو  دراد ، لاعتم  دنوادخ  دزن  هک  یتلزنم  ماقم و  تمظع و  نیا  اب  یحو  هتـشرف 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسشن  یم  وا  دزن  ینتورف  عضاوت و  اب  دیسر ؛

(2) .ُهَنِذْأَتْسَی یَّتَح  ُلُخْدَی  َال  َناَک  ِْدبَْعلا َو  َهَدِْعق  ِْهیَدَی  َْنَیب  َدَعَق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) َِّیبَّنلا یَتَأ  اَذِإ  ُلِیئَْربَج  َناَک 

یمن دراو  وا  رب  نذا  نودب  تشسن و  یم  نامالغ  دننام  هب  دیسر  یم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  هب  هک  هاگنآ  لیئربج 
.دش

 : تسا هدش  دای  نیمألا » حور   » و سدقلا » حور   » ناونع ود  هب  لیئربج  زا  میرک  نآرق  رد 

(3) .اُونَمآ َنیِذَّلا  َتِّبَُثِیل  ِّقَحلِاب  َکِّبَر  ْنِم  ِسُدُقلآ  ُحوُر  َُهلََّزن  ُْلق 

.دزاس راوتسا  ار  نانمؤم  ات  تسا  هدرک  لزان  قح  هب  تراگدرورپ  يوس  زا  سدقلا  حور  ار  نآ  وگب 

(4) .َنیِرِْذن _ ُملآ َنوُکَت ِم_َن  َِکْبلَق ِل_ یلَع  ُنی *  _ ِمَألآ ُحوُّرلآ  ِِهب  َلَز  َن_

.یشاب ناگدنهد  میب  زاات  هدرک  لزان  وت  بلق  رب  ار  نآ  نیمالا  حور 

.تفگ میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  لیصفت  هب  تماما  شخب  رد  هک  تسا  هتفر  راکب  تایاور  رد  مه  رگید  يانعم  هب  سدقلا  حور 

.216 راونالاراحب 56 / 36 ؛ هیداجس /  هفیحص  - . 1
.256 راونالاراحب 18 / 7 ؛ عیارشلا /  للع  - . 2

.102 ( / 16) لحن - . 3
193 و 194. ( / 26) ارعش - . 4
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ص:218

مهدزناپ سرد  هدیکچ 

.تسا عیرس  ناهنپ و  تروص  هب  بلطم  ياقلا  يانعم  هب  تغل  رد  یحو   �

.تسا لاعتم  دنوادخ  رتشیب  تایاور  نآرق و  ياهدرب  راک  رد  یحو  لعاف   �

.دنا هدش  هدیمان  یحو  هدنروآ  زین  نیطایش  ناگتشرف و  یهاگ   �

.ناگتشرف ناج و  یب  تادوجوم  نارادناج و  و  رگید ، ياهناسنا  هب  زین  یهاگ  و  هدوب ؛ نالوسر  ناربمایپ و  رب  ًالومعم  یهلا  یحو   �

یحو وت  يوس  هب  دوخ  رما  زا  یحور  اـم   : » دـیوگ یم  يا  هیآ  رد  یلو  تسا  هتفرگ  ّقلعت  یلمع  اـی  یملع  یبلطم  هب  ًـالومعم  یحو   �
«. میدرک

.نالوسر لاسرا  اب  هدرپ و  سپ  زا  یحو ، تسا : هنوگ  هس  ادخ  نتفگ  نخس   �

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) یمارگ ربمایپ  رب  یـشوهیب  شغ و  تلاح  ندمآ  دـیدپ  یهلا  میقتـسم  نتفگ  نخـس  یحو و  راثآ  زا   �
.تسا هدوب 

.تسا هتسناد  هنوگ  تفه  ار  نآرق  رد  یحو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما  �

اب رادروخرب ؛ ناینامسآ  نایم  رد  دنلب  سب  یماقم  زا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  نابّرقم  زا  هک  تسا  ینامسآ  نالوسر  هلمج  زا  لیئربج   �
.تسشن یم  نتورف  عضاوتم و  يا  هدنب  نوچمه  ربمایپ  ربارب  رد  نیا  دوجو 

تالاؤس

؟ تسیچ تایاور  نآرق و  لامعتسا  تغل و  رد  یحو »  » يانعم . 1

؟ تسیچ هدش  یحو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هب  هک  یحور  زا  دارم  . 2

؟ تسا هدش  ضراع  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  رب  شغ  تلاح  يدراوم  هچ  رد  یحو  تفایرد  ماگنه  هب  . 3

.دیربب مان  ار  یحو  ماسقا  . 4

.دیهد حیضوت  دنا ؟ عون  دنچ  یهلا  نالوسر  . 5
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(2  ) ي __ حو مهدزناش : سرد 

هراشا
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 : هراشا

داعبا یحو و  عاطقنا  نوماریپ  زین  یحو و  غالبا  ظفح و  ذـخا ، رد  ناربماـیپ  تمـصع  یحو ، تینوصم  طیارـش  نوماریپ  سرد  نیا  رد 
هاگآ هدـش  دای  تاعوضوم  نوماریپ  ثحابم  زا  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  وجـشناد  هک  تسا  نآ  راظتنا  .تسا  هدـش  هئارا  یبلاـطم  نآ 

.تسا یحو  هب  دنتسم  هدیسر ، نانآ  ءایصوا  ناربمایپ و  زا  هچنآ  همه  هک  دنادب  .ددرگ و 

یحو تینوصم  . 1

ناربمایپ تمـصع  رب  هوالع  سپ  .دـسر  یم  ناربمایپ  هب  ینامـسآ  نالوسر  هطـساو  هب  یهاگ  میتفگ _  هک  هنوگ  ناـمه  یهلا _  یحو 
 _ یحو هتشرف  هرابرد  هچنآ  هب  هجوتاب  .دسرب  یهلا  ناگدنب  هب  تمالس  هب  یحو  ات  ددرگ  تابثا  دیاب  مه  نالوسر  نیا  تمصع  یهلا ،

هوالع .درادن  دوجو  يدیدرت  ّکش و  هنوگ  چـیه  لیئربج  تناما  تمـصع و  رد  هک  تشگ  مولعم  دـش ؛ هتفگ  لیئربج  نیمألا _  حور 
هژیو ار  بیغ  ملع  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هتخاس  رومأم  ار  شناگتـشرف  زا  يا  هدـع  شیوخ  یحو  ظفح  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  نیا ، رب 

تشپ زا  ور و  شیپ  زا  ینانابهگن  اه  نآ  يارب  .تسا و  هدرکن  غیرد  دندوب  وا  يدونشخ  دروم  هک  ینالوسر  زا  ار  نآ  هدنادرگ و  دوخ 
.تسا هداد  رارق  رس 
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(1) .ًادَصَر ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَی  ِْنَیب  ْنِم    ُ ُکلْسَی ُهَّنِإَف  ٍلوُسَر  ْنِم  یضَتْرآ  ِنَم  ّالِإ  ًادَحَأ *  ِِهْبیَغ  یلَع  ُرِهُْظی  الَف  ِْبیَغلآ  ُِملاع 

يارب رس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  سپ  تسا ، دونشخ  وا  زا  هک  یلوسر  رگم  دنک  یمن  راکشآ  یـسک  رب  ار  شبیغ  .تسا  بیغ  هب  هاگآ 
.دنک یم  ینابهگن  وا 

زین لیئربج  هک  تسا  مولعم  .دـنراد و  تیرومأم  تلاسر و  یعون  هک  تسا  یناسک  همه  لماش  دراد و  قالطا  هفیرـش  هیآ  رد  لوسر » »
لزان ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رب  يا  هیآ  چیه  هک  تسا  هدرک  لقن  ساّبع  نبا  زا  یـسلجم ؛ هماّلع  .تسا  یهلا  نالوسر  زا 

.دندناسرب ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هب  ات  دندوب  نآ  نابهگن  هتشرف  راهچ  هکنیا  زج  دش  یمن 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ِیبَّنلا َیلِإ  اَهَنوُّدَُوی  یَّتَح  اَهَنوُظَفْحَی  ِهَِکئَال  _َ ْملا َنِم  ٍهَظَفَح  ُهََعبْرَأ  ُهَعَم  اَّلِإ َو  ِنآْرُْقلا  َنِم  ًهَیآ  ِهِِّیبَن  یَلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَـم 
(2) (. ملس و 

هب ات  دندرک  یم  ینابهگن  ار  نآ  .دندوب  نآ  ظفاح  هتـشرف  راهچ  هکنیا  رگم  درکن  لزان  شربمایپ  رب  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  چیه  دـنوادخ 
.دسرب ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ

 : تسا ثحب  دروم  هلحرم  هس  رد  یحو  هرابرد  ناربمایپ  تمصع  اّما 

یحو تفایرد  رد  ناربمایپ  تمصع  . 2

لماک تفرعم  یحو  ناگتـشرف  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  ناـنآ  هک  دـبای  یم  قّقحت  یتقو  یحو  رد  مهیلع  هللا  تاولـص  ناربماـیپ  تمـصع 
سنا ّنج و  نیطایش  زا  ار  ییاقلا  هنوگ  ره  دیاب  هوالع  هب  .تسا  یلاعت  يادخ  يوس  زا  دسر  یم  ناشیا  هب  هچنآ  دننادب  دنشاب و  هتشاد 

یم مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  هدـش  ناـیب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تاـیاور  رد  ینـشور  هب  بلطم  نیا  .دنـسانشب  یبوخ  هب 
نآ هطـساو  هب  ات  دنک  یم  لزان  راقو  هنیکـس و  وا  رب  لّوا  دنک ؛ باختنا  تلاسر  هب  ار  یـسک  دهاوخ  یم  یتقو  لاعتم  دنوادخ  دیامرف :

 : ددرگ نایع  شیارب  نشور  زور  لثم  لیئربج  یهلا و  یحو 

.27  _ 26 ( 72) نج - . 1
201 راونالاراحب 56 / - . 2
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(1) .ِِهْنیَِعب ُهاَرَی  يِذَّلا  ُْلثِم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  ِهِیتْأَی  يّذلا  َناَکَف  َراَقَْولا  َهَنیِکَّسلا َو  ِْهیَلَع  َلَْزنَأ  ًالوُسَر  ًاْدبَع  َذَخَّتا  اَذِإ  َهَّللا  َّنِإ 

يارب دیآ  یم  شیارب  ادخ  هیحان  زا  هچنآ  سپ  دنک  یم  لزان  راقو  هنیکس و  وا  هب  دنک  شیوخ  لوسر  ار  يا  هدنب  یتقو  دنوادخ  انامه 
.دنک یم  هدهاشم  ار  نآ  دوخ  مشچ  هب  هک  دوش  یم  يرما  لثم  وا 

 : دوش یم  هتشادرب  وا  زا  اهباجح  اه و  هدرپ  دوش  یم  باختنا  تلاسر  يارب  یلوسر  هک  هاگنآ  دیامرف : یم  رگید  تیاور  رد 

(2) .ءاَطِْغلا اَْهنَع  َفِشُک 

.دوش یم  هتشادرب  هدرپ  وا  زا 

 : میناوخ یم  ییاعد  رد  و 

(3) .َِکیْحَو ْنِم  ِْهَیلِإ  ُهَْتیَحْوَأ  اَم  َفَرَعَف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دّمحم ِْبلَق  یَلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  َکِمْسِاب  ُ_َك  لَأْسَأ َو 

وا هب  هک  ار  ییحو  تخانـش  سپ  یتـشون  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دّـمحم بلق  رب  ار  نآ  هک  مناوخ  یم  تمـسا  نآ  هب  ار  وت  و 
.يدرک

 : دهد یم  صیخشت  ار  لیئربج  یهلا  قیفوت  هب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دیامرف : یم  رگید  یثیدح  رد 

(4) .ِقِیفْوَّتلِاب اَّلِإ  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  ِلَِبق  ْنِم  مالسلا ) هیلع   ) َلِیئَْربَج َّنَأ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ُلوُسَر  َِملَع  اَم 

.قیفوت هب  رگم  تسنادن  ار  ادخ  يوس  زا  لیئربج  ندمآ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 

دونش و یم  ار  هتشرف  يادص  ربمایپ  یتقو  دنک : یم  لاؤس  يوار  رگید  یثیدح  رد 

.262 راونالاراحب 18 /  یشایع 2/201 ؛ ریسفت  - . 1
راونالاراحب 11/56. 328 ؛ نساحملا 2 / - . 2

راونالاراحب 90/266. 421 ؛ نیمالا /  دلبلا  - . 3
.203 راونالاراحب 5 / 242 ؛ قودص / دیحوت  - . 4

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_223_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_223_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_223_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_223_4
http://www.ghaemiyeh.com


224 ص :

نایب وا  هب  دوخ  دنوادخ  دیامرف : یم  باوج  رد  ترـضح  تسا ؟ یهلا  یحو  نیا  هک  دهد  یم  صیخـشت  اجک  زا  دنیب  یمن  ار  وا  دوخ 
.تسا ّقح  دسر ، یم  وا  هب  هچنآ  هک  دنک  یم 

(1) .قَح َِکلَذ  َّنَأ  َمَْلعَی  یَّتَح  ُهَّللا  ُُهنِّیَُبی 

.تسا ّقح  نآ  هک  دنادب  ات  درک  یم  نشور  وا  هب  دنوادخ 

 : تسا هدش  نایب  هنوگ  نیا  لاؤس  نآ  خساپ  رگید  تیاور  رد  و 

(2) .هَفِْرعَی یَّتَح  َِکلَِذل  ُقَّفَُوی 

.دسانشب ات  درک  یم  ّقفوم  نآ  رب  ار  وا 

لیئربج دش و  دیدرت  ّکش و  راچد  یحو  زاغآ  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دنیوگ  یم  هک  یناسک  دوش  یم  نشور  سپ 
يومع رسپ  دزن  وا  و  تشاذگ ؛ نایم  رد  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح  اب  ار  نایرج  دش و  ضراع  وا  رب  سرت  فوخ و  تخانـشن و  ار 

ره .تسا  هوای  هیاپ و  یب  ینانخس  داد ؛ هدژم  ربمایپ  تّوبن  هب  ار  وا  هقرو  درک و  لاؤس  هراب  نیا  رد  وا  زا  تفر و  لفون  نب  هقرو  شیوخ 
(3) .تسین یلاخ  اه  لقن  هنوگ  نیا  زا  زین  یعیش  عبانم  دنچ 

( مالـسلا هیلع   ) ناـنمؤمریما هک  یتروـص  رد  دـنک  دـیدرت  وا  دوـجو  ردو  دـهدن  صیخـشتار  لـیئربج  مالـساربمایپ  دوـش  یم  هنوـگچ 
رگید یسک  مدید و  یم  ار  وا  نم  اهنت  دش ، یم  رواجم  ارح  هوک  رد  ار  لاس  زا  یتدم   » هک دنک  یم  یفرعم  هنوگ  نیا  هب  ار  شترضح 

هب ار  ناطیـش  هلان  یحو  زاغآ  رد  .مدومن  یم  ساسحا  ار  تّوبن  شوخ  يوب  مدرک و  یم  هدـهاشم  ار  یحو  رون  نم  ...دـید  یمن  ار  وا 
هدش دیماان  شیوخ  شتسرپ  زا  هک  دوب  ناطیش  هلان  نیا  دومرف : ناشیا  مدرک و  لاؤس  هراب  نیا  رد  شترـضح  زا  مدینـش و  دوخ  شوگ 

«. تسا

راونالاراحب 26/75. 370 ؛ تاجردلارئاصب /  - . 1
.77 راونالاراحب 26 / یفاک 1/177 ؛ - . 2

ماشه 1/269، نبا  هریـس  همجرت  ماشه 1/208، نبـال  هللا  لوسر  هریـس  باب 3 ، یحولا  ءدـب  باـتک  يراـخب 1/4  حیحـص  ك.ر : - . 3
مالسا 1/32. خیرات  زا  یلیلحت  ؛  يزار 1/128 حوتفلا  وبا  ریسفت  ریبکلا 1/194و195 ، تاقبط 
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ُْتلُقَف ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ِْهیَلَع ُیْحَْولا  َلََزن  َنیِح  ِناَْطیَّشلا  َهَّنَر  ُْتعِمَـس  ْدََقل  ِهَُّوبُّنلا َو  َحیِر  ُّمُشَأ  َِهلاَسِّرلا َو  ِیْحَْولا َو  َرُون  يَرَأ 
(1) .ِهتَداَبِع ْنِم  َسِیَأ  ْدَق  ُناَْطیَّشلا  اَذَه  َلاَقَف : ُهَّنَّرلا ؟ ِهِذَه  اَم  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی 

ربماـیپ رب  یحو  لوزن  ماـگنه  هب  ار  ناطیـش  هلاـن  قیقحت  هب  مدرک و  یم  مامـشتسا  ار  توبن  يوب  مدـید و  یم  ار  تلاـسر  یحو و  روـن 
شتداـبع زا  هک  تسا  ناطیـش  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هلاـن  نیا  ادـخ  لوـسر  يا  مدرک  ضرع  مدینـش و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

.تسا هدش  دیماان 

یم هتـسناد ، شیرق  بیذـکت  زا  یحو  زاغآ  رد  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ساره  سرت و  زین  مالـسلا ) هیلع   ) يداه ماما 
: دیامرف

ُهَْبلَق َعِّجَُـشی  ُهَرْدَـص َو  َحَرْـشَی  ْنَأ  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َداَرَأَف  ْمُُهلاَْوقَأ  ِنِیناَجملا َو  ُلاَْعفَأ  ُناَْطیَّشلا َو  ِْهَیلِإ  ِءاَیْـشَْألا  َضَْغبَأ...هِْرمَأ  ِلَّوَأ  ْنِم  َناَک  َو 
ُماَلَّسلا ِهَّللا  َِّیلَو  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُدَّمَُحم  اَی  َْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ُهاَداَن  اَْهنِم  ٍءْیَـش  َیلِإ  َلَـصَو  اَـمَّلُک  َرَدَْـملا َو  َروُخُّصلا َو  َلاَـبِْجلا َو  ُهَّللا  َقَْطنَأَـف 

(2) .هَّللا َلوُسَر  اَی  َْکیَلَع 

شا هنیـس  هک  تساوخ  لجوزع  يادخ  سپ  .دوب  ناگناوید  راتفگ  رادرک و  ناطیـش و  وا  دزن  اهزیچ  نیرت  ضوغبم  ...رما  يادـتبا  زا  و 
هب دـینادرگ ؛ نخـس  مه  وا  اب  ار  زیچ  همه  اه و  هزیر  گنـس  اه و  هرخـص  اههوک و  سپ  دزاس  مکحم  ار  شبلق  دـنادرگ و  هداـشگ  ار 

.درک یم  مالس  ار  وا  شتوبن  رطاخ  هب  هکنیا  زج  تشذگ  یمن  يزیچ  رانک  زا  هک  يا  هنوگ 

یحو ظفح  رد  ناربمایپ  تمصع  . 3

زا ار  اه  نآ  دهد و  یم  رارق  شیوخ  ّصاخ  هّجوت  تیانع و  دروم  یحو  زا  شیپ  ار  شناربمایپ  لاعتم  دنوادخ  میدـید  هک  هنوگ  نامه 
.دراد یم  ظوفحم  ناطیش  هعدخ  رکم و 

.475 راونالاراحب 14 / 413 ؛ فئارطلا 2 / هبطخ 192 ؛ هغالبلا ، جهن  - . 1
راونالاراحب 18/205. 156 ؛ يرکسع 7 / ماما  ریسفت  - . 2
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اب هک  هدومرف  اطع  هژیو  یتفرعم  رون و  نانآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  نانآ  لاح  لـماش  مه  یهلا  یحو  ظـفح  رد  صاـخ  تیاـنع  نیا 
« تمصع  » تمسق یهلا  ناربمایپ  ياهیگژیو  شخب  رد  بلطم  نیا  هرابرد  .درادن  هار  اه  نآ  رد  تلفغ  نایسن و  وهس ، اطخ ، نآ  دوجو 

.میتفگ نخس  لیصفت  هب 

یحو غالبا  . 4

لها ناماما  زا  هک  یتاحیـضوت  دـیدرگ و  نایب  لبق  هلحرم  ود  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ تمـصع  دروم  رد  هچنآ  هب  هّجوت  اب  لاـح 
رکذ تمـصع »  » ثحب ناربمایپ  ياهیگژیو  شخب  رد  هک  یبلاـطم  هب  هّجوت  اـب  زین  و  دـش ؛ داـی  هلحرم  ود  نآ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب

دیدرت لاؤس و  ياـج  مه  زاـب  اـیآ  دـنک ؛ هارمگ  ار  یهلا  صلخم  ناگدـنب  دـناوت  یمن  هک  تسا  هدرک  رارقا  ناطیـش  دوخ  هک  دـیدرگ 
مدرم رب  یهلا  یحو  ندناوخ  ماگنه  ناطیـش  دنوش و  لکـشم  راچد  یحو  ندـناسر  رد  یهلا  ناربمایپ  تسا  نکمم  میئوگب  هک  تسه 

نیا باوج  هک  تسا  نشور  تسا !؟ هدرکن  لزان  ناشیارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـنک  يراج  نانآ  ناـبز  رب  ار  یبلاـطم  هدرک و  تلاـخد 
!؟ دتفایب قاّفتا  يرما  نینچ  یهلا  تیانع  قیفوت و  دیدست و  دییأت و  همه  نیا  دوجو  اب  تسا  نکمم  هنوگچ  .تسا  یفنم  لاؤس 

ْنِم َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  امَو  : ) هیآ ریـسفت  رد  قینارغ  هناـسفا  ناونع  اـب  هّماـع  ياـملع  زا  یخرب  هک  ار  یبلاـطم  دوش  یم  مولعم  نیا  رباـنب 
ٌمی _ ِلَـع ُهّللاَو  ِِهتاـیآ  ُهّللآ  ُمِکُْحی  َُّمث  ُناـْطیَّشلا  یِْقُلی  اـم  ُهّللآ  ُخَْـسنَیَف  ِِهتَّی  _ ِْنمُأ ِیف  ُناـْطی  _ َّشلآ یْقلَأ  ّین  _ َمَت اذِإ  اـّلِإ  ٍِّیبَن  ـالَو  ٍلوُسَر 

لاعتم دنوادخ  دوش  یم  هنوگچ  .تسا  هوای  هیاپ و  یب  ردقچ  دنا ، هدرک  حرطم   ( ٌمی (1) _ ِکَح

 : دننام یبلاطم  اب  ار  شربمایپ 

(2) .یحُوی ٌیْحَو  ّالِإ  َوُه  ْنِإ  يوَهلا *  ِنَع  ُقِْطنَی  امَو  يوَغ *  امَو  ْمُُکب  _ ِحاص َّلَض  ام 

.52 ( / 22) جح - . 1
.5  _ 3 ( / 53) مجن - . 2
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.دوش یم  یحو  هک  تسین  یحو  زج  نآ  .تسا  هتفگن  نخس  سفن  ياوه  زا  .تسا و  هدروخن  بیرف  هدشن و  هارمگ  امش  بحاص 

(1) !؟ دزاس يراج  وا  نابز  رب  یحو  ناونع  هب  ار  یتایآ  دناوتب  ناطیش  رگید  فرط  زا  دنک و  فیصوت 

یحو عاطقنا  . 5

و هدومرف ، عطق  شناربمایپ  اب  ار  شیوخ  طابترا  ناحبـس  دـنوادخ  یهاگ  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  زا 
؟ تسا هتـشاد  رظن  رد  ار  یتـمکح  هچ  رما  نیا  زا  لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ؟ هدوـب  هچ  رما  نیا  ّتلع  داتـسرف ؛ یمن  ناـنآ  هـب  یی  یحو 

دـشاب یتمکح  هیاـپ  رب  رگا  يرما  نینچ  عوقو  .تسناد  لاـحم  دوش  یمن  ار  رما  نیا  لـصا  یلو  .تسین  نشور  یلیخ  رما  نیا  تمکح 
.تشاد دهاوخن  يداعبتسا  حبق و  چیه 

نینچ شیوخ  مرک  فطل و  زا  اـهنت  وا  تسین و  بجاو  مزـال و  ناحبـس  دـنوادخ  رب  ناربماـیپ ، نداتـسرف  تّوبن و  لـصا  هک  میناد  یم 
ناسحا لضف و  نآ  یلصا  هزیگنا  تسین و  انثتسم  لصا  نیا  زا  مه  یحو  رارمتسا  موادت و  .تسا  هتـشاد  ینازرا  شناگدنب  هب  یناسحا 
دنوادخ تسا  نکمم  دننک ، ّتیذا  رازآ و  ار  نانآ  دنهدن و  تبثم  باوج  ناربمایپ  توعد  هب  یهلا  ناگدـنب  رگا  سپ  .تسا  دـنوادخ 

باوج رد  ناشیا  دش ؛ لاؤس  یحو  سبح  هرابرد  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  .دنک  عطق  شناربمایپ  زا  ار  یحو  نانآ  تازاجم  يارب  لاعتم 
دینک یمن  كاپ  ار  ناتیاهتسد  هدولآ  لحم  دیریگ و  یمن  ار  شیوخ  ياهنخان  امش  هک  یلاح  رد  دوشن  هدیرب  نم  زا  یحو  ارچ  دومرف :

:

(2) .ْمُکَِحئاَوَر َنوُّقَُنت  َال  ْمُکَراَفْظَأ َو  َنوُمِّلَُقت  َال  ُْمْتنَأ  ُیْحَْولا َو  یِّنَع  ُسِبَتْحَی  َال  َْفیَک 

جهانم ریـسفت  مهن و  سرد   450  _ نید 1/363 ياـیحا  رد  همئا  شقن  باـتک  هب  دوش  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يارب  - . 1
.53 هحفص 41 _  ءزج 30  نایبلا 

.255 راونالاراحب 18 / 13 ؛ دانسالا / برق  یفاک 6/492 ؛ - . 2
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.دییامن یمن  هزیکاپ  ار  شیوخ  يوب  دینک و  یمن  هاتوک  ار  دوخ  ياه  نخان  امش  هک  یلاح  رد  دوشن  سوبحم  نم  زا  یحو  هنوگچ 

قاّفتا زور  یس  ای  لهچ  تّدم  هب  دروم  کی  مالسلا ) هیلع   ) یسوم ترـضح  هرابرد  دروم و  ود  رد  مالـسا  ربمایپ  هرابرد  یحو  عاطقنا 
(1) .تسا هداتفا 

یحو داعبا  . 6

رد یهلا  یحو  تفگ  ناوت  یم  یحوی ) یحو  ّالا  وه  نإ  يوهلا  نع  قطنی  امو   ) هیآ مهیلع و  هللا  تاولـص  ناربمایپ  تمـصع  هب  هّجوت  اب 
أـشنم هکلب  دوبن ؛ سفن  شهاوخ  هیاپ  رب  ناـنآ  زا  يرادرک  نخـس و  چـیه  .تسا  هتـشاد  روضح  یهلا  ناربماـیپ  راـتفگ  لاـعفا و  ماـمت 

.تسا تّجح  مالسلا ) هیلع   ) موصعم ریرقت  لعف و  لوق و  لیلد ، نیمه  هب  .تشاد  ینامسآو  ینایحو 

رد .تفرگ  یم  تروص  یّـصاخ  دراوم  رد  تسا  تلاـسر  تّوبن و  یحو  هک  نآ ، ّصاـخ  ياـنعم  هب  یحو  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هّتبلا 
ریاس هک  تسین  انعم  نادب  نیا  یلو  .دنفورعم  یـسدق  ثیدح  ناونع  هب  هک  تسا  یثیداحا  میرک و  نآرق  هب  دودحم  متاخ  ربمایپ  دروم 

.درادن طابترا  یحو  هب  وا  راتفگ 

.دنا یهلا  یحو  هب  دنتسم  تسا  هدیسر  ناشیایصوا  ناربمایپ و  زا  هچنآ  همه  دوش  یم  مولعم  بیترت  نیدب 

مهدزناش سرد  هدیکچ 

.دنشاب موصعم  دنا ، لیخد  یهلا  ناگدنب  هب  نآ  ندیسر  رد  هک  یطیاسو  مامت  هک  دوش  یم  نیمضت  یتروص  رد  یحو  تینوصم   �

عیارشلا 1/56. للع  هیقفلاهرضحی 3/362 و  نمو ال  راونالاراحب 13/8 و ج 14/422 و ج 6/136  یفاک 6/139و138 و  ك.ر : - . 1
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.دنرادروخرب یفاک  تمصع  زا  دنا  یحو  يانما  هک  یحو  ناگتشرف   �

نانآ رب  یحو  هکنآ  زا  شیپ  اریز  .دنرادروخرب  یهلا  تمصع  زا  یحو  غالبا  ظفح و  تفایرد ، هلحرم  هس  ره  رد  مه  یهلا  ناربمایپ   �
اب ناطیـش  یحو و  هتـشرف  لاعتم  دـنوادخ  هرابرد  لماک  تخانـش  اب  دـنریگ و  یم  رارق  یهلا  ّصاخ  تیانع  هّجوت و  دروم  دـیآ ، دورف 

.دنهد یمن  هار  دوخ  هب  یهلا  یحو  صیخشت  رد  يدیدرت  هنوگ  چیه  یحو  تفایرد  ماگنه  هب  سپ  .دنوش  یم  هجاوم  یهلا  یحو 

وهـس و زا  هژیو  یتفرعم  و  سدـقلا » حور   » ندوب اراد  رطاخ  هب  دـنناما و  رد  ناطیـش  ذوفن  زا  نوچ  زین ، یحو  غالبا  ظفح و  ماقم  رد   �
.دوب دهاوخ  ظوفحم  نوصم و  زین  هلحرم  ود  نیا  رد  یحو  سپ  دنتسه ؛ اّربم  شزغل  نایسن و  تلفغ و 

یحو عاطقنا  امهیلع  هللا  تاولص  یسوم  ترضح  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  زا  يدراوم  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  تایاور  هیاپ  رب   �
.تسا هتفرگ  تروص 

یسدق ثیداحا  نآرق و  ّصاخ  يانعم  هب  .تسا و  هتفرگ  رب  رد  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  راتفگ  لاعفا و  همه  نآ  ماع  يانعم  هب  یحو   �
.تسا لماش  ار 

تالاؤس

.دیسیونب ار  یحو  تینوصم  يارب  مزال  طیارش  . 1

؟ دوش یم  ثحب  هلحرم  دنچ  رد  ناربمایپ  تمصع  یحو ، تینوصم  دروم  رد  . 2

؟ دندرگ هابتشا  راچد  یحو  صیخشت  رد  ناربمایپ  تسا  نکمم  ایآ  دینک ، نییبت  ار  یحو  تفایرد  رد  تمصع  . 3

؟ تسین حیبق  رما  نیا  ایآ  تسا ؟ هداتفا  قافتا  ناربمایپ  يارب  یحو  عاطقنا  ایآ  تسیچ ؟ یحو » عاطقنا   » زا دارم  . 4

.دیسیونب ار  یحو  داعبا  . 5
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تعیرش مهدفه : سرد 

هراشا
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 : هراشا

.تسا یهالا  ءایبنا  تعیرـش  نید و  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  هار  هک  دـنادب  سرد  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هک  دور  یم  راظتنا  وجـشناد  زا 
دزن یحو  ِیکاح  ناونع  هب  نآرق  ّتیجح  .دریگ  یم  رب  رد  ار  یتموکح  یـسایس و  يدابع ، یعامتجا ، يدرف ، لامعا  ماـمت  نید  ورملق 

.دوش یم  هدیجنس  اه  نآ  تایاور  اهباتک و  رابتعا  اب  زین  ناموصعم ؛ تایاور  ّتیجح  تسا و  مّلسم  ناناملسم  همه 

تعیرش تّیهام  . 1

.دسرب دراد ، وا  تقلخ  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  یفده  هب  نانآ  هطساو  هب  رشب  هک  تسا  نیا  یهلا  ناربمایپ  تثعب  فده  نیرتمهم  میتفگ 
عوشخ و عوضخ و  يانعم  هب  تدابع  .تسا  ناحبـس  دـنوادخ  هب  بّرقت  تفرعم و  تدابع و  ناسنا  تقلخ  زا  فدـه  هک  تسا  نشور 
هب .ددرگ  یم  وا  بضغ  مشخ و  بجوـم  هک  تسا  يروـما  زا  زیهرپ  ّقـح و  ياـه  ناـمرف  زا  تعاـطا  راگدـیرفآ و  لـباقم  رد  ینتورف 

ندروآ دورف  رس  میلست و  يانعم  هب  مالسا  هک  ارچ  .دناد  یم  مالـسا »  » ار یهلا  يایبنا  همه  نید  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیمه 
مولعم .تسوا و  ياه  هدومرف  زا  تعاطا  لاعتم و  دنوادخ  تمظع  لباقم  رد 
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میلست ناحبس  يادخ  لباقم  رد  دربن  نامرف  یهلا  ياهروتسد  زا  درواین و  دورف  رـس  لاعتم  دنوادخ  تمظع  لباقم  رد  هک  یـسک  تسا 
.تسین

ندیـسر يارب  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  یهلا  ناربمایپ  هچنآ  مامت  زا  تسا  ترابع  تعیرـش ، تقیقح  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب 
، حون ترضح  هب  هک  دناد  یم  نامه  عقاو  رد  ار  وا  تعیرـش  مالـسا و  ربمایپ  نید  لاعتم  دنوادخ  .دنا  هدروآ  رـشب  يارب  فده  نیا  هب 

.تسا هدش  هیصوت  مالسلا ) مهیلع   ) یسیع یسوم و  و  میهاربا ،

الَو َنیِّدـلآ  اوُمی  _ ِقَأ ْنَأ  یـسی  _ ِعَو یـسُومَو  َمی  _ ِهاْربِإ ِِهب  اْنیَّصَو  امَو  َْکَیلِإ  اْنیَحْوَأ  يِذَّلاَو  ًاـحُون  ِِهب  یّـصَو  اـم  ِنیِّدـلا  َنِم  ْمَُکل  َعَرَش 
(1) .ِهی اُوقَّرَفَتَت ِف_

ّتیصو یسیع  یـسوم و  میهاربا و  هب  میدرک و  یحووت  هب  هچنآ  .درک و  ّتیـصو  حون  هب  هک  ار  هچنآ  درک  زاب  هار  نید  زا  امـش  يارب 
.دینکن فالتخا  نآ  رد  دیراد و  اپب  ار  نید  هک  دوب  نیا  میدرک 

.دـنک یم  دای  جاهنم  تعیرـش و  ناونع  اب  نآ  زا  لاعتم  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  .تسا  یناسنا  لامک  هب  ندیـسر  هار  تعیرـش  نید و 
.دوش یمن  مگ  نآ  رد  یسک  هک  تسا  يراکشآ  نشور و  هار  جاهنم  و  بآ ؛ هب  ندیسر  يارب  تسا  یهار  تعیرش  اریز 

(2) .ًاجاْهنِمَو ًهَعْرِش  ْمُْکنِم  اْنلَعَج  ٍّلُِکل 

.میداد رارق  یهار  هعیرش و  امش  زا  مادک  ره  يارب 

تعیرش ورملق  دودح  . 2

، وا تقلخ  ییاهن  فده  هب  رـشب  ندـناسر  يارب  ناربمایپ  هک  تسا  یهلا  نیناوق  اهروتـسد و  فراعم و  عومجم  تعیرـش »  » دـش مولعم 
هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  هچنآ  عومجم  زا  تسا  ترابع  زین  مالـسا  تعیرـش  تسا  یهیدب  .دنا  هدروآ 

.تسا هدیسر  ام  تسد  هب  موصعم  يایصوا  و  هلآ )

.13 ( / 42) يروش - . 1
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هب هچنآ  و  ینید _  لـئاسم  میناوت  یم  اـم  تسا و  موصعم _  ریرقت  لـعفو و  لوـق  نآ _  هدرتـسگ  ياـنعم  زین  ثیدـح  زا  روـظنم  هّتبلا 
.مینک جارختسا  طابنتسا و  نانآ  یلمع  هریس  زا  ار  تسا _  طوبرم  نید  هزوح 

ياهناسنا ریاس  دـننام  مالـسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  ربمایپ و  هکنیا  هب  هّجوت  اب  هکنیا  نآ  .دوش و  حرط  یلاؤس  اـج  نیا  تسا  نکمم 
اـهراک و همه  اـیآ  نیا ، دوجو  اـب  دنتـشاد ؛ هدـهع  رب  مه  ار  مدرم  ینید  يربـهر  ّتیلوئـسم و  نآ  راـنک  رد  و  هدرک ، یگدـنز  يداـع 
اه نآ  یهلا  ّتیلوئـسم  هب  طوبرم  هچنآ  دومن و  کیکفت  دـیاب  اـی  دوش ؛ یم  یّقلت  تعیرـش  نید و  طاـنم  كـالم و  ناـنآ  ياـهراتفگ 

؟ درک بوسحم  نید  زا  تسا ،

راـتفگ و چـیه  نیارباـنب  دـننک ؛ یمن  يراـک  دـنیوگ و  یمن  ینخـس  سفن  ياوه  زا  دـنا و  موصعم  ناـماما  ناربماـیپ و  نوچ  باوـج :
.دیآ یم  رامش  هب  یهلا  نید  زا  هدوب و  تّجح  نارگید  يارب  هکنیا  زج  دوش  یمن  رداص  اه  نآ  زا  يرادرک 

ربرد ار  یتموکح  یـسایس و  يدابع ، ریغ  يدابع و  یعامتجا ، يدرف و  راتفر  لامعا و  مامت  نید  ورملق  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدـب 
« نایبت  » ناونع هب  نآرق  زا  لاعتم  دـنوادخ  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدرک  نایب  یبوخ  هب  ار  ناـسنا  هفیظو  اـه  نآ  همه  دروم  رد  هتفرگ و 

.دنک یم  دای  روما  همه  رگنشور ) )= 

(1) .ٍءیَش ِّلُِکل  ًاناْیب  َباتِکلا ِت_ َْکیَلَع  اْنلََّزنَو 

.میدرک لزان  يزیچ  ره  حیضوت  نایب و  وت  يارب  ار  باتک 

.تسا نم  هناخ  دودح  دننام  يدودح  ار  نید  دیوگ : یم  نید  نایب  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

(2) .ِهِیف ٍراَدِج  َیلِإ  ِهِدَِیب  َأَمْوَأ  اَذَه َو  ِیْتَیب  ِدوُدُحَک  ًاّدَح  ِنیِّدِلل  َّنِإ 

.درک هراشا  هناخ  راوید  هب  شیوخ  تسد  هب  تسه و  نم  هناخ  نیا  دودح  دننام  يّدح  ار  نید 

.89 (/ 16) لحن - . 1
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.دشاب هدماین  نآ  هرابرد  لوسر  ادخ و  زا  یمکح  دنشاب و  هتشاد  جایتحا  نآ  هب  مدرم  هک  تسین  يزیچ  دیوگ : یم  رگید  یثیدح  رد 

(1) .ِهلوُسَر ْنِم  ِهَّللا َو  َنِم  ُهَّنُّسلا  ِهِیف  ْتَجَرَخ  ْدَق  اَّلِإ َو  َمَدآ  ُْدلُو  ِْهَیلِإ  ُجاَتْحَی  ٍءْیَش  ْنِم  اَم 

.تسا هدش  دراو  لوسر  زاو  ادخ  زا  نآ  رد  ّتنس  دراد  زاین  نآ  هب  مدآ  دنزرف  هچنآ  همه 

دینک یم  نامگ  امش  درک : ضرع  دش و  بایفرش  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  رـضحم  هب  هّکم  رد  يدرم  هک  تسا  هدمآ  رگید  یثیدح  رد 
 : دومرف درک و  قیدصت  ترضح  تسه ؟ يّدح  ار  نآ  هکنیا  زج  تسین  يزیچ  هک 

(2) .هِیف ِهَّللا  ُّدَح  َيِّدُُعت  ْدَقَف  ُّدَْحلا  َِکلَذ  ِِهب  َزِّوُج  اَذِإ  ًاّدَح  َُهل  ُهَّللا  َلَعَج  ْدَق  اَّلِإ َو  ًارِیبَک  ًاریِغَص َو  ُهَّللا  َقَلَخ  اَّمِم  ٌءْیَش  َْسَیل  ُهَّنِإ 

یهلا ّدح  دوش  زواجت  نآ  زا  هاگ  ره  تسا  هداد  رارق  يّدح  نآ  يارب  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسینادخ  گرزب  کچوک و  قولخم  چـیه 
.تسا هتفرگ  رارق  زواجت  دروم  نآ ، رد 

بآ نآ  زا  هک  يا  هزوک  ّدح  زا  دعب  .تشاد و  نایب  ار  نآ  ّدح  ترضح  .دیسرپ  دوب ، هدش  زاب  هک  يا  هرفس  ّدح  زا  صخـش  نآ  سپس 
.دومرف نایب  زین  ار  نآ  ّدح  ترضح  دیسرپ و  دندیشون ، یم 

؟ ِهِذَه َِکتَِدئاَم  ُّدَح  اَمَف  لاقف :

.اَهَتَْحت اَم  ُّمُقَت  ُعَفُْرت َو  َنیِح  َهَّللا  ُدَمَْحت  ُعَضُوت َو  َنیِح  ِهَّللا  َمْسا  ُرُکْذَت  َلاَق :

؟ اَذَه َكِزوُک  ُّدَح  اَمَف  َلاَق :

.169 راونالاراحب 2 / 517 ؛ تاجردلارئاصب /  - . 1
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ْنَع ُهَتْعَفَر  اَذِإ  ِهَّللا َو  َمْسا  ِرُکْذاَف  َکِیف  یَلَع  ُهَتْعَـضَو  اَذِإ  ِناَْطیَّشلا َو  ُدَـعْقَم  ُهَّنِإَف  ِهِرْـسَک  ِعِضْوَم  ْنِم  َال  ِِهنُذُأ َو  ِعِضْوَم  ْنِم  ْبَرْـشَت  اـَل  َلاَـق :
(1) .ُهَرُْکی َدِحاَْولا  َسَفَّنلا  َّنِإَف  ٍساَْفنَأ  َهَثاََلث  ِهِیف  ْسَّفَنَت  َهَّللا َو  ِدَمْحاَف  َکِیف 

؟ تسیچ وت  هرفس  نیا  ّدح  تفگ 

هتخیر اهماعط  هدرخ  دوش و  هتفگ  يادخ  دمح  دوش  یم  هتسب  هرفـس  یتقو  دوش و  دای  ادخ  مسا  دوش  یم  زاب  هرفـس  هک  هاگنآ  دومرف :
؟ تسیچ هزوک  نیا  ّدح  تفگ : .دوش  هدروخ  هرفس  رد  هدش 

ناهد زا  هک  هاگنآ  تسا و  ناطیش  هاگنمیـشن  هک  يروخن  بآ  زین  نآ  هتـسکش  تمـسق  زاو  يروخن  بآ  نآ  شوگ  فرط  زا  دومرف :
.تسا هورکم  ندروخ  سفن  کی  اب  سپ  يروخب  سفن  هس  اب  ار  نآ  ییوگ و  يادخ  دمح  یتشادرب 

رّرقم یمکح  نآ  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسین ؛ یگرزب  کچوک و  لمع  چـیه  مدرم ، یگدـنز  ماکحا  هراـبرد  نیا  رباـنب 
 : دیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  هدرک 

ْنِم اَم  ِهِدَِیب  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ُّطَخ  َو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ُءاَْلمِإ  ًاعاَرِذ  َنوُْعبَـس  َ_ا  ُهلو ًهَفیِحََـصل ُط_ _ا  َنَْدنِع َّنِإ 
(2) .ِشْدَْخلا ُشْرَأ  یَّتَح  اَهِیف  َوُه  اَّلِإ َو  ٍماَرَح  َال  ٍلاَلَح َو 

یلع هدرک و  الما  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ار  نآ  .تسا  عارذ  داتفه  نآ  لوط  هک  تسا  يا  هفیحـص  ام  دزن  اـنامه 
.شارخ فالتخا  یّتح  تسا  دوجوم  نآ  رد  هکنیا  رگم  تسین  یمارح  لالح و  چیه  .تسا  هتشون  شیوخ  تسد  هب  مالسلا ) هیلع  )

ماکحا و نیا  ربانب  .تسا  هدش  نایب  دـنوادخ ، فرط  زا  زین  نآ  مکح  هک  دوش ، یم  داجیا  یـسک  ندـب  رد  هک  یـشارخ  تمیق  شرا » »
ار يرـشب  عماوج  همه  یهالا  نید  ّتیمکاح  هک  يزور  دیما  هب  .تسا  هدرک  نایب  ارزیچ  همه  دنرادن و  یی  یتساک  چـیه  یهلا  دودـح 

.دوش راد  هدهع  ار  نید  ماکحا  دودح و  يارجا  یهلا  هفیلخ  بحاص و  .دریگ و  ارف 

.170 راونالاراحب 2 / 170 ؛ نساحملا 2 /  - . 1
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ادخ لوسر  يالما  و  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما طخ  هب  عارذ  داتفه  تسا  يا  هفیحص  ام  دزن  : » دراد ینخس  زین  هنیمز  نیا  رد  ترـضح 
لزان اه  نآ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ  هک  یماکحا  اب  دسرب  ام  تسد  هب  مدرم  تیالو  تموکح و  رگا  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )

 : مینک یم  تموکح  نایم  رد  هدرک 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ِهَّللا ِلوُسَر  ِءاَْلمِإ  َو  مالسلا ) هیلع   ) ٍِّیلَع ِّطَِخب  ًاعاَرِذ  َنوُْعبَس  َ_ا  ُهلوُط ًهَفیِحَص  ِْتیَْبلا  اَذَه  ِیف  َّنِإ  ُناَرْمُح  اَی 
(1) .ِهَفیِحَّصلا ِهِذَه  ِیف  اَم  ُدْعَن  َْمل  ُهَّللا  َلَْزنَأ  اَِمب  َ_ا  نْمَکََحل َساَّنلا  اَنِیلَو  َْول 

هیلع هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ءالما  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع طخ  هب  تسه  عارذ  داتفه  لوط  هب  يا  هفیحص  هناخ  نیا  رد  انامه  نارمح ، يا 
زواجت تسا  هفیحص  نیا  رد  هچنآ  زا  مینک و  یم  مکح  هدرک  لزان  ادخ  هچنآ  هب  دوش  راذگاو  ام  هب  مدرم  تیالو  رگا  ملـس ) هلآ و  و 

.مینک یمن 

دودح و هب  هّجوت  نودب  ار  یلمع  یـسک  رگاو  .دراد  ینوناق  یمکح و  يزیچ  ره  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ  یتقو  هک  تسا  مولعم  سپ 
.دش دهاوخن  هتفریذپ  ینید  حلاص و  یلمع  دشاب ؛ هدوب  مه  ریخ  دنچره  دهد ؛ ماجنا  نآ  ِیهالا  ماکحا 

ٌدوُدْرَم ْمِِهنیِد  ُِملاَعَم  ْمُُهنَنُس َو  ْمُهُِعئاَرَش َو  ْمُهُدوُدُح َو  ْمُهُدوُهُع َو  ِءاَفِطْـصِالا َو  ِلْهَأ  يِْدیَأ  ِْریَغ  یَلَع  يِرْجَی  ِْریَْخلا  ِلاَمْعَأ  ْنِم  ٍلَمَع  ُّلُک 
(2) .لُوبْقَم ُْریَغ 

، دوش ماجنا  ناش ، نید  ملاعم  اه و  ّتنـس  عیارـش و  دودـح و  تعیب و  ریغ  رب  یهلا و  ناگدـیزگرب  ریغ  ناتـسد  هب  هک  يریخ  لـمع  ره 
.تسا لوبقم  ریغ  دودرم و 

تعیرش رابتعا  تّیّجح و  . 3

( مالسلا مهیلع   ) مو _ صعم ناماما  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رادر  راتفگ و ك_ _ي و  حو لصا  را  _ بتعا ّتیّجح و 

راونالاراحب 26/22. 143 ؛ تاجردلارئاصب /  - . 1
.264 راونالاراحب 65 / 74 ؛ هعیشلا 27 / لئاسو  - . 2

www.Ghaemiyeh.comتوبن ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 269زکرم  هحفص 258 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12979/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
http://www.ghaemiyeh.com


239 ص :

هک یثحب  اهنت  .تسین  يا  ههبـش  ّکش و  هنوگ  چـیه  ياـج _  ناـماما  ناربماـیپ و  تمـصع  زارحا  یحو و  تینوصم  تاـبثا  زا  دـعب  _ 
مّلـسم ناناملـسم  همه  دزن  نآ  ّتیّجح  یهلا و  یحو  هب  دوجوم  نآرق  دانتـسا  ناـیم  نیا  زا  تسا و  ینید  دوجوم  نوتم  رد  دراد  دوجو 

ار نانآ  راتفگ  اـی  مالـسلا ) هیلع   ) ناـموصعم نانخـس  هک  یتاـیاور  راـبتعا  اـّما  .درادـن  دوجو  نآ  رد  يدـیدرت  ّکـش و  چـیه  و  هدوب ؛
تهج زا  هک  تسا  هیارد » لاجر و   » ملع هدـهع  رب  رما  نیا  .دوش و  یم  صخـشم  اه  نآ  نایوار  اهباتک و  رابتعا  زا  دـنک ، یم  تیاکح 

.دنک یم  نّیعم  ار  نآ  رابتعا  دودح  .دهد و  یم  رارق  یسررب  دقن و  یبایزرا و  دروم  ار  ثیدح  نتم  دنس و 

مهدفه سرد  هدیکچ 

وا يارب  یلاعت  يادـخ  هیحان  زا  ناسنا  تقلخ  تیاغ  هب  ندیـسر  يارب  یهلا  ناربمایپ  هچنآ  ماـمت  زا  تسا  تراـبع  تعیرـش  تقیقح   �
.دنا هدروآ 

رد ار  ناـسنا  يورخا  يویند و  یتموکح ، یـسایس و  يداـبع ، ریغ  يداـبع و  یعاـمتجا ، يدرف و  راـتفر  لاـمعا و  ماـمت  نید  ورملق   �
رج درادن  دوجو  جراخ  رد  يزیچ  چیه  سپ  .تسا  هدش  نایب  یفیاظو  تاروتسد و  اهنآ  همه  دروم  رد  ینید  نوتم  رد  .تسا  هتفرگرب 

.تسا هدش  نایب  نآ  دودح  ّدح و  تعیرش  رد  هکنیا 

دوجوم نآرق  دانتسا  .تسین  يا  ههبـش  ّکش و  ياج  مالـسلا ) مهیلع   ) ناموصعم لامعا  راتفگ و  یحو و  لصا  رابتعا  ّتیّجح و  رد   �
.دریگ یم  رارق  یسررب  قیقحت و  دروم  هیآ  رد  لاجر و  ملع  ود  رد  مه  ییاور  نوتم  رابتعا  .تسا  ملسم  یهلا  یحو  هب 

تالاؤس

.دیهد حیضوت  تسا ؟ تلاسر  تّوبن و  یحو  هب  دنتسم  ناربمایپ  رادرک  راتفگ و  همه  ایآ  . 1

؟ تسیچ تعیرش  تقیقح  . 2
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؟ دوش یم  لماش  ار  يروما  هچ  تعیرش  ورملق  . 3

؟ دوش یم  صخشم  هنوگچ  دنتسه  یحو  ِیکاح  هک  ینید  نوتم  ّتیّجح  . 4
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عبانم تسرهف 

میرک نآرق  .1

هغالبلا جهن  .2

.ق  . 1403ه ماّیخ ، هعبطم  مق : هللارون ؛ يرتست ؛ قحلا ؛ قاقحا  .3

.ق  . 1413ه دیفم ، خیش  هرگنک  مق : نامعن ؛ دّمحم  نب  دّمحم  دیفم ؛ صاصتخالا ؛ .4

.ق 1422ه .  هوسا ، تاراشتنا  مق : یلع ؛ نب  دمحا  یسربط ؛ جاجتحالا ؛ .5

.ق  . 1359 ه نوتسلهچ ، عماج  هبتکم  نارهت ، نسح ؛ نب  دّمحم  یسوط ؛ داشرلا ؛ قیرط  یلا  يداهلا  داصتقالا  .6

.1381 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : نسحلا ؛ نب  دّمحم  یسوط ؛ یلامالا ؛ .7

.ق 1393 ه .  نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسوم  مق : نیسح ؛ دّمحم  ییابطابط ؛ نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نازیملا  .8

.1351 يوضترم ، نارهت : قداص ؛ دّمحم  مالسالا ؛ رخف  مالعالا ؛ سینا  .9

.ق  . 1413 ه دیفملا ، خیش  هیفلال  یملاعلا  رمتوملا  نامعن ؛ نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم ؛ دیفم ؛ خیش  تافنصم  نم  تالاقملا  لئاوا  .10

.بتکلاراد نارهت : رقاب ؛ دّمحم  یسلجم ؛ راونالاراحب ؛ .11

.ق  . 1419 ه هثعبلا ، هسسوم  تاراشتنا  توریب : مشاه ؛ دیس  ینارحب ؛ نآرقلا ؛ ریسفت  یف  ناهربلا  .12

.ق  . 1404ه یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  هبتکم  مق : نیسحلا ؛ نب  دّمحم  یمق ؛ رافص  تاجردلا ؛ رئاصب  .13
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.یگنس پاچ  یلع ؛ نب  میهاربا  یمعفک ؛ یلماع  نیمألا ؛ دلبلا  .14

.1381 بتکلا _  راد  رصان ؛ يزاریش ؛ مراکم  نآرق ؛ مایپ  .15

.ق  . 1409 ه نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق : نیدلا ؛ فرش  دیس  يدابآرتسا ؛ ینیسح  هرهاظلا ؛ تایآلا  لیوأت  .16

.1363 نیسردم ، هعماج  مق : هبعش ؛ نبا  ینارحب ؛ لوقعلا ؛ فحت  .17

.1359 ناملسم ، نانز  تضهن  نارهت : رفعج ؛ دیس  يدیهش ؛ مالسا ؛ خیرات  زا  یلیلحت  .18

، یمالسا تاراشتنا  رتفد  مق ، هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  مق : دّمحم ؛ نب  دحاولادبع  يدمآ ؛ ملکلا ؛ ررد  مکحلا و  ررغ  فینصت  .19
.ق  . 1408 ه

.ق  . 1409 ه جع ) ) يدهم ماما  هسردم  تاراشتنا  مق : مالسلا ؛ ) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  مالسلا ؛ ) هیلع   ) يرکسع ماما  ریسفت  .20

.مق دوعسم ؛ نب  دّمحم  یشایع ؛ یشایع ؛ ریسفت  .21

.ق  . 1404ه باتکلا ، راد  هسسوم  مق : مشاه ؛ نب  میهاربا  نب  یلع  یمق ؛ یمق ؛ ریسفت  .22

.م 1969 يروادلا ، هبتکم  تاراشتنا  مق : رمع ؛ نب  لضفم  یفوک ؛ یفعج  لضفملا ؛ دیحوت  .23

.نیسردم هعماج  مق : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ دیحوتلا ؛ .24

.1381 مالسلا ، ) هیلع   ) قداص ماما  هسسؤم  مق : رفعج ؛ یناحبس ؛ یلقع ؛ حبق  نسح و  .25

.ق  . 1409 ه جع ،)  ) يدهم ماما  هسسؤم  مق : نیدلا ؛ بطق  يدنوار ؛ حئارجلاو ؛ جئارخلا  .26

ش  . 1362 ه نیسردم ، هعماج  مق : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ لاصخلا ؛ .27

.ق  . 1413ه هثعبلا ، هسسوم  مق : ریرج ؛ نب  دّمحم  يربط ؛ همامالا ؛ لئالد  .28

.1356 هّیمالسا ، یشورف  باتک  نارهت : حوتفلاوبا ؛ يزار ؛ نانجلا ؛ حور  نانجلا و  ضور  .29

.یضرلا تاروشنم  مق : لاتفلا ؛ نب  دّمحم  يروباشین ؛ نیظعاولا ؛ هضور  .30

باتکلاراد توریب : فسوی ؛ نب  هللادبع  ماشه ؛ نبا  هّیوبنلا ؛ هریسلا  .31
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.ق  . ،1410ه یبرعلا

.ق  . 1411 ه رکفلاراد ، لیعامسا ؛ نب  دّمحم  يراخب ؛ يراخبلا ؛ حیحص  .32

.1376 يداهلا ، رشن  رتفد  مق : مالسلا ، ) هیلع   ) داجس ماما  هیداجسلا ؛ هفیحصلا  .33

.رداصراد توریب : دعس ؛ نب  دّمحم  يدقادلا  بتاک  ریبکلا ؛ تاقبطلا  .34

.ق  . 1400 ه مایخ ، تاراشتنا  مق : یسوم ؛ نب  یلع  سوواط ؛ نب  دیس  فئارطلا ؛ .35

.1380-86 مق ، نارهت ، اردص ، لوا ، ج  راثآ ، هعومجم  یضترم ؛ يرهطم ؛ یهلا ؛ لدع  .36

.1375 مالسلا ، ) هیلع   ) یلع ماما  هسسؤم  مق : اضر ؛ دّمحم  رفظم ؛ هّیمامالا ؛ دئاقع  .37

.1385 هّیردیحلا ، هبتکملا  فجن : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ عیارشلا ؛ للع  .38

.ش  . 1363 ه دهشم : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ مالسلا ؛ ) هیلع   ) اضرلا رابخا  نویع  .39

.1366 یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق : دّمحم ؛ نب  دحاولادبع  يدمآ ؛ یمیمت  ملکلا ؛ ررد  مکحلا و  ررغ  .40

.ق  . 1397 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت : میهاربا ؛ نب  دّمحم  ینامعن ؛ هبیغلا ؛ .41

.تاغیلبت رتفد  مق : یسوم ؛ نب  یلع  سوواط ؛ نب  دیس  لئاسلا ؛ حالف  .42

.يونین هناخباتک  تاراشتنا  نارهت : رفعج ؛ نب  هللادبع  یمق ؛ يرَیمِح  دانسإلا ؛ برق  .43

.ق  . 1409 ه يوضر ، سدق  ناتسآ  ياه  شهوژپ  داینب  پاچ  نیدلا ؛ بطق  يدنوار ؛ مالسلا ؛ ) مهیلع   ) ءایبنألا صصق  .44

.1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : بوقعی ؛ نب  دّمحم  ینیلک ؛ یفاکلا ؛ .45

1407 ه نیسردملا ، هعامجل  هعباتلا  یمالسالا  رشنلا  هسسوم  مق : نیدلاریـصن ؛ یـسوط ؛ داقتعالا ؛ دیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  .46
.ق .

.ق  . 1401 ه رادیب ، تاراشتنا  مق : دّمحم ؛ نب  یلع  یمق ؛ زازخ  رثألا ؛ هیافک  .47

.ق  . 1390 ه قودصلا ، هبتکم  نارهت : یلع ؛ نبدّمحم  قودص ؛ همعنلا ؛ مامت  نیدلا و  لامک  .48
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.ق  . 1405 ه ءاوضالا ، راد  توریب : حتفلاوبا ؛ یکجارک ؛ دئاوفلا ؛ زنک  .49

.ق 1416 ه .  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب : روظنم ؛ نبا  برعلا ؛ ناسل  .50
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.ش 1328 ه ._ رادیب ، تاراشتنا  یناردنزام ؛ بوشآرهش ؛ نبا  نآرقلا ؛ هباشتم  .51

.هیقفلا هبتکم  تاراشتنا  مق : سارف ؛ یبا  نب  مارو  مارو ؛ هعومجم  .52
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.ق  . 1418 ه یمالسالا ، رشنلا  هسسوم  مق : یلع ؛ يدورهاش ؛ يزامن  راحبلا ؛ هنیفس  كردتسم  .56

.ق  . 1385 ه هیردیح ، هناخباتک  فجن : نسح ؛ نب  یلع  لضفلاوبا  یسربط ؛ راونألا ؛ هاکشم  .57

.ق  . 1422 ه يروادلا ، هبتکم  رشان  مساقلاوبا ؛ ییوخ ؛ لوصالا ؛ حابصم  .58

.1372 دیفم ، خیش  هرازه  یناهج  هرگنک  هیداقتعالا ، تکنلا  ج10 ، نامعن ؛ نب  دّمحم  نب  دّمحم  دیفم ؛ دیفملا ؛ خیشلا  تافنصم  .59

.1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ رابخالا ؛ یناعم  .60

.هیملعلا بتکلراد  مق : سراف ؛ نبا  دمحا  نیسحلا  یبا  هغللا ؛ سییاقم  مجعم  .61

.هّیوضترملا هبتکم  نارهت : دّمحم ؛ نب  نیسح  یناهفصا ؛ بغار  نآرقلا ؛ بیرغ  یف  تادرفملا  .62

.ق 1416 ه .  یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  نارهت : رقاب ؛ دّمحم  یجنایم ؛ یکلم  نآرقلا ؛ ریسفت  یف  نایبلا  جهانم  .63

.1383 مالسلا ، ) هیلع   ) قداص مام  هسسوم ا  مق : رفعج ؛ یناحبس ؛ دیواج ؛ روشنم  .64

.ق  . 1413ه نیسردم ، هعماج  مق : یلع ؛ نب  دّمحم  قودص ؛ هیقفلا ؛ هرضحیال  نم  .65

.1363 تثعب ، داینب  نارهت : یضترم ؛ دیس  يرکسع ؛ نید ؛ يایحا  رد  همئا  شقن  .66

.ش  . 1367ه نایلیعامسا ، هسسوم  مق : دّمحم ؛ نب  كرابم  ریثا ؛ نبا  رثالاو ؛ ثیدحلا  بیرغ  یف  هیاهنلا  .67

.ق  . 1409 ه رهم ، پاچ  نسحلا ؛ نب  دّمحم  یلماع ؛ ّرح  هعیشلا ؛ لئاسو  .68
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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